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INTRODUÇÃO
Atualmente muitos recursos hídricos encontram-se em contato direto com locais potenciais
poluidores. Uma das situações é quando o rio ou córrego passa próximo a região urbana dos
municípios, estando assim sujeito a descargas de efluentes líquidos, resíduos sólidos e desmatamento
da vegetação ciliar. Outro problema ocorre quando há lavouras e produção pecuária muito próximas
a estes locais, pois os agrotóxicos e fertilizantes podem ser carreados para dentro do rio pela água
da chuva, além de poder ser contaminado pelas fezes e urina de animais, quando estes fazem uso do
local para dessedentação (SANTOS, 2014).
O monitoramento da qualidade da água é um dos principais instrumentos de sustentação de uma
política de planejamento e gestão de recursos hídricos. Existem diversas maneiras de avaliar a
qualidade da água, dentre elas as análises físico-químicas e microbiológicas se destacam e são
largamente utilizadas como parâmetros indicadores da qualidade ambiental (NOGUEIRA et al.,
2015).
Desta forma, o presente trabalho objetivou analisar a qualidade da água do rio Raiz, localizado no
município de Condor/RS, a partir de parâmetros físico-químicos e microbiológicos.
METODOLOGIA
Área de estudo
O estudo foi desenvolvido no Rio Raiz, município de Condor/RS, o qual é classificado, de acordo
com o Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Ijuí, como Classe 2. Foram selecionados 5 pontos de
coleta de água (Figura 1) para a realização das análises físico-químicas e microbiológicas.
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Figura 1. Imagem de satélite do Rio Raiz com os pontos amostrais e suas respectivas coordenadas
geográficas
Coleta e análise de dados
A coleta foi realizada em novembro de 2019, no período da manhã. As amostras de água coletadas
para análise foram recolhidas em recipientes identificados, esterilizados e disponibilizados pelo
laboratório. Após a coleta, as amostras foram acondicionadas em caixa térmica e encaminhadas ao
mesmo.
As análises físico-químicas e microbiológicas foram realizadas pela Central Analítica da Unijuí,
Campus Ijuí. Foram analisados 15 parâmetros da qualidade da água, conforme listados na tabela 1,
sendo estes comparados posteriormente com a Resolução CONAMA 357/2005 (BRASIL, 2005).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos para análise da qualidade da água do Rio Raiz são apresentados na tabela 1.
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Ao analisar a tabela, é possível observar que a maioria dos parâmetros analisados estão dentro
do limite permitido na legislação vigente, de acordo com sua classe e funcionalidade, ocorrendo
diferenças nos parâmetros discutidos a seguir.
Houve a detecção de óleos e graxas no recurso hídrico, com exceção do ponto 1. Estes podem ser
atribuídos a poluição difusa, gerados a partir de práticas como trilhas com veículos motorizados, em
função da proximidade de rodovias e ainda pela presença de lavoura (UFPEL, 2016). O escoamento
superficial, processo causado pela chuva, pode carrear esses poluentes para o leito do rio.
Em relação ao nível de pH, somente o ponto 1 ficou abaixo do limite permitido, com 5,58. Segundo
Queiroz et al. (2008) alguns herbicidas possuem eficiência elevada na planta com a redução do pH da
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água. Desta forma, como este ponto encontra-se próximo de lavouras, a lixiviação destes herbicidas
para a nascente pode acabar aumentando a acidez da água.
Os coliformes já são utilizados a bastante tempo na análise da qualidade de águas superficiais,
neste tempo acumulou-se grande número de dados que permitem avaliação da sensibilidade e
especificidade de tal indicador bacteriano da presença de poluição de origem fecal. A análise através
da técnica de NMP é a mais utilizada porque dadas as dificuldades no isolamento e identificação
de organismos patogênicos, dá-se preferência, geralmente, a métodos que permitem a identificação
e avaliação quantitativa de bactérias (BRANCO, 1974 apud SOUZA et al., 1983). Os coliformes
termotolerantes são bactérias pertencentes ao grupo dos coliformes totais caracterizadas pela
presença da enzima ß-galactosidade e pela capacidade de fermentar a lactose com produção de gás
em 24 horas à temperatura de 44-45°C [...]. Além de presentes em fezes humanas e de animais
podem, também, ser encontradas em solos, plantas ou quaisquer efluentes contendo matéria orgânica
(BRASIL, 2000).
Quando observamos o resultado na tabela, vemos que em relação aos coliformes totais todos os
pontos encontram-se fora dos parâmetros permitidos para rios de Classe 2, sendo o ponto 3 o mais
crítico. Este se localiza no início do perímetro urbano da cidade de Condor e pode estar sofrendo com
despejos pontuais de efluentes e resíduos sólidos, de residências próximas ao recurso hídrico.
Já os níveis de coliformes termotolerantes estão acima do limite permitido em todos os pontos, com
exceção do ponto 2. No caso do ponto 1 isso não era esperado, pois a nascente do rio encontra-se em
perímetro rural com mata ciliar relativamente densa e nível de conservação maior se comparado aos
demais pontos. Sendo assim este valor elevado pode ser atribuído pelo possível trânsito de animais
silvestres no local (UFPEL, 2016).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pode-se observar que, apesar das alterações na água do Rio Raiz, o mesmo se encontra com boa
qualidade. Entretanto, se o rio vier a ser usado como fonte de abastecimento da cidade de Condor,
medidas de recuperação ambiental devem ser tomadas para que esta água seja apropriada para
consumo humano, e realizar o tratamento adequado.
Estudos sobre a qualidade do entorno do rio, como as matas ciliares devem ser consideradas, visto
que estas contribuem diretamente para a melhoria da qualidade da água, servindo como filtro de
poluentes, reguladores de temperatura e amortecedores de sedimentos sólidos, coliformes e turbidez
em casos de chuvas.
Por fim, é necessário destacar que, independentemente do estado em que o rio encontra-se, ele
necessita de vigilância, pois as práticas agrícolas e o crescimento da população próximo do rio podem
ocasionar riscos para a qualidade da água futuramente, e assim tornando-se mais difícil sua posterior
recuperação.
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