
 

 

ANALISE DA VARIABILIDADE DE TURBIDEZ NAS ÁGUAS DO

CÓRREGO DO PICO 

Recursos Naturais 

A preservação da água está em evidencia nos últimos anos e a qualidade e quantidade são um 

dos fatores de maior importância. O objetivo desse trabalho foi 

turbidez e identificar sua capacidade de depuração

identificar a presença de escorrimento superficial em toda sua extensão. O monitoramento 

teve início em setembro de 2016 e a última foi em julho de 2018, o equipamento utilizado 

para o monitoramento foi uma sonda multiparâmetros de marca HOR

foram distribuídos seis pontos por toda a extensão da microbacia e todos os dados de turbidez 

coletados foram comparados a Resolução CONAMA 357/2005. Através dos dados coletados 

foi possível concluir que os valores encontrados mostram qu

passam da classe 1 para a classe 2 e que retornam para a classe 1 no período da seca 

evidenciando uma possível relação entre o uso e ocupação do solo, escorrimento superficial e 

os valores de turbidez encontrados no rio, po

estruturas conservacionistas a turbidez tende a permanecer na classe 1.

Palavras-chave:Turbidez; Escorrimento Superficial; Qualidade.
 

INTRODUÇÃO 

A água foi, através dos anos, perdendo o caráter de bem infinito e adquirindo uma conotação 

de um bem finito em quantidade e qualidade, mesmo que o 

Magalhães Júnior, 2006).Essa mudança de paradigma está associada a m

população sobre a poluição e a menor disponibilidade de água nos reservatórios. A busca por soluções 

para prevenir contra eventuais agentes poluidores e também para promover o uso racional da água foi 

estabelecido que o uso e ocupaç

importantes a serem dimensiona

Os sedimentos que eventualmente vão ser arrastadas para dentro do curso d’água causam 

várias alterações como mudanças de pH, turbidez,

temperatura sólidos solúveis, e outras. Sedimentos em suspenção é melhor medido através da turbidez 

que é definido segundo Piveli (1996) como o grau de impedimento que

espalhamento na água causados pela areia, silte, argila, matéria orgânica e outros particulados, 

causando dificuldades para a vida presente nos rios.
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RESUMO 

A preservação da água está em evidencia nos últimos anos e a qualidade e quantidade são um 

dos fatores de maior importância. O objetivo desse trabalho foi analisar a variabilidade da 

turbidez e identificar sua capacidade de depuraçãoda microbacia do Córreg

identificar a presença de escorrimento superficial em toda sua extensão. O monitoramento 

teve início em setembro de 2016 e a última foi em julho de 2018, o equipamento utilizado 

para o monitoramento foi uma sonda multiparâmetros de marca HOR

foram distribuídos seis pontos por toda a extensão da microbacia e todos os dados de turbidez 

coletados foram comparados a Resolução CONAMA 357/2005. Através dos dados coletados 

foi possível concluir que os valores encontrados mostram que no período de chuva a turbidez 

passam da classe 1 para a classe 2 e que retornam para a classe 1 no período da seca 

evidenciando uma possível relação entre o uso e ocupação do solo, escorrimento superficial e 

os valores de turbidez encontrados no rio, porem quando se promove a instalação de 

estruturas conservacionistas a turbidez tende a permanecer na classe 1. 

Turbidez; Escorrimento Superficial; Qualidade. 

água foi, através dos anos, perdendo o caráter de bem infinito e adquirindo uma conotação 

de um bem finito em quantidade e qualidade, mesmo que o ciclo hidrológico se mantenha (S

Magalhães Júnior, 2006).Essa mudança de paradigma está associada a m

população sobre a poluição e a menor disponibilidade de água nos reservatórios. A busca por soluções 

para prevenir contra eventuais agentes poluidores e também para promover o uso racional da água foi 

estabelecido que o uso e ocupação do solo e os impactos provocados pelo homem

importantes a serem dimensionados e levados em consideração (Salgado e Magalhães Júnior, 2006).

Os sedimentos que eventualmente vão ser arrastadas para dentro do curso d’água causam 

lterações como mudanças de pH, turbidez, no oxigênio dissolvido, condutividade elétrica, 

temperatura sólidos solúveis, e outras. Sedimentos em suspenção é melhor medido através da turbidez 

que é definido segundo Piveli (1996) como o grau de impedimento que a luz sofre pela absorção e 

espalhamento na água causados pela areia, silte, argila, matéria orgânica e outros particulados, 

causando dificuldades para a vida presente nos rios. 
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A preservação da água está em evidencia nos últimos anos e a qualidade e quantidade são um 

analisar a variabilidade da 

da microbacia do Córrego do Pico para 

identificar a presença de escorrimento superficial em toda sua extensão. O monitoramento 

teve início em setembro de 2016 e a última foi em julho de 2018, o equipamento utilizado 

para o monitoramento foi uma sonda multiparâmetros de marca HORIBA e modelo U-50, 

foram distribuídos seis pontos por toda a extensão da microbacia e todos os dados de turbidez 

coletados foram comparados a Resolução CONAMA 357/2005. Através dos dados coletados 

e no período de chuva a turbidez 

passam da classe 1 para a classe 2 e que retornam para a classe 1 no período da seca 

evidenciando uma possível relação entre o uso e ocupação do solo, escorrimento superficial e 

rem quando se promove a instalação de 

 

água foi, através dos anos, perdendo o caráter de bem infinito e adquirindo uma conotação 

ciclo hidrológico se mantenha (Salgado e 

Magalhães Júnior, 2006).Essa mudança de paradigma está associada a maior conscientização da 

população sobre a poluição e a menor disponibilidade de água nos reservatórios. A busca por soluções 

para prevenir contra eventuais agentes poluidores e também para promover o uso racional da água foi 

ão do solo e os impactos provocados pelo homem, como dois fatores 

agalhães Júnior, 2006). 

Os sedimentos que eventualmente vão ser arrastadas para dentro do curso d’água causam 

oxigênio dissolvido, condutividade elétrica, 

temperatura sólidos solúveis, e outras. Sedimentos em suspenção é melhor medido através da turbidez 

a luz sofre pela absorção e 

espalhamento na água causados pela areia, silte, argila, matéria orgânica e outros particulados, 
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Medeiros et al. (2015) diz que a turbidez em ambientes aquáticos continentais

londo da bacia hidrográfica, sendo esta variação dependente da precipitação, vazão, uso e ocupação, 

presença ou ausência de cobertura vegetal e de ações antrópicas. Por isso, Raposo et al. (2011) que 

afirma que a turbidez é uma importante ferra

é possível diagnosticar as condições dos entornos do rio e determinar possíveis danos antrópicos por 

toda sua extensão.  

O objetivo desse trabal

de depuração no período de 22 meses

 
METODOLOGIA  

 

Com o auxílio da tecnologia SIG a bacia do Córrego do Pico foi subdividida em seis pontos 

de coletas de dados para fins de análise da turbidez. Cada ponto representando suas 

respectivas áreas de montante. Foram coletados 168 dados ao longo do período entre 

setembro de 2016 até julho de 2018. Os dados foram processados com base na estatística 

descritiva e apresentados na forma gráfica da distribuição ao longo do tempo. Cada uma das 

áreas com seus gráficos correspondentes. A análise gráfica comparativa foi utilizada para 

caracterizar o comportamento da turbidez entre os compartimentos. Os dados individuais de 

cada compartimento foram comparados com a referência estabelecida pela resolução C

357 de 2005. A capacidade de depuração do córrego foi determinada pela relação entre o 

número total de amostras pelo número de amostras que excederam o parâmetro preconizado 

pelo Conama. A capacidade de depuração de áreas foi determinada a partir do 

gráfico do compartimento a jusante. O conjunto total de dados foi processado no sentido de 

caracterizar o comportamento geral da bacia no período de tempo monitorado, bem como 

analise da distribuição ao longo das 4 estações do ano. A figura 0

amostragem distribuídos ao longo da calha do córrego.

Medeiros et al. (2015) diz que a turbidez em ambientes aquáticos continentais

londo da bacia hidrográfica, sendo esta variação dependente da precipitação, vazão, uso e ocupação, 

presença ou ausência de cobertura vegetal e de ações antrópicas. Por isso, Raposo et al. (2011) que 

afirma que a turbidez é uma importante ferramenta de análise de qualidade de águas, pois através dela 

é possível diagnosticar as condições dos entornos do rio e determinar possíveis danos antrópicos por 

O objetivo desse trabalho foi analisar a variabilidade da turbidez e identifi

de depuração no período de 22 meses. 

Com o auxílio da tecnologia SIG a bacia do Córrego do Pico foi subdividida em seis pontos 

de coletas de dados para fins de análise da turbidez. Cada ponto representando suas 

áreas de montante. Foram coletados 168 dados ao longo do período entre 

setembro de 2016 até julho de 2018. Os dados foram processados com base na estatística 

descritiva e apresentados na forma gráfica da distribuição ao longo do tempo. Cada uma das 

com seus gráficos correspondentes. A análise gráfica comparativa foi utilizada para 

caracterizar o comportamento da turbidez entre os compartimentos. Os dados individuais de 

cada compartimento foram comparados com a referência estabelecida pela resolução C

357 de 2005. A capacidade de depuração do córrego foi determinada pela relação entre o 

número total de amostras pelo número de amostras que excederam o parâmetro preconizado 

pelo Conama. A capacidade de depuração de áreas foi determinada a partir do 

gráfico do compartimento a jusante. O conjunto total de dados foi processado no sentido de 

caracterizar o comportamento geral da bacia no período de tempo monitorado, bem como 

analise da distribuição ao longo das 4 estações do ano. A figura 01 mostra os pontos de 

amostragem distribuídos ao longo da calha do córrego. 
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Medeiros et al. (2015) diz que a turbidez em ambientes aquáticos continentais, variam ao 

londo da bacia hidrográfica, sendo esta variação dependente da precipitação, vazão, uso e ocupação, 

presença ou ausência de cobertura vegetal e de ações antrópicas. Por isso, Raposo et al. (2011) que 

menta de análise de qualidade de águas, pois através dela 

é possível diagnosticar as condições dos entornos do rio e determinar possíveis danos antrópicos por 

ho foi analisar a variabilidade da turbidez e identificar sua capacidade 

Com o auxílio da tecnologia SIG a bacia do Córrego do Pico foi subdividida em seis pontos 

de coletas de dados para fins de análise da turbidez. Cada ponto representando suas 

áreas de montante. Foram coletados 168 dados ao longo do período entre 

setembro de 2016 até julho de 2018. Os dados foram processados com base na estatística 

descritiva e apresentados na forma gráfica da distribuição ao longo do tempo. Cada uma das 

com seus gráficos correspondentes. A análise gráfica comparativa foi utilizada para 

caracterizar o comportamento da turbidez entre os compartimentos. Os dados individuais de 

cada compartimento foram comparados com a referência estabelecida pela resolução Conama 

357 de 2005. A capacidade de depuração do córrego foi determinada pela relação entre o 

número total de amostras pelo número de amostras que excederam o parâmetro preconizado 

pelo Conama. A capacidade de depuração de áreas foi determinada a partir do comportamento 

gráfico do compartimento a jusante. O conjunto total de dados foi processado no sentido de 

caracterizar o comportamento geral da bacia no período de tempo monitorado, bem como 

1 mostra os pontos de 



 

 

Figura 1. Mapa de estratificaç

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

 

A análise dos dados coletados mostra que as áreas 2 e 3 representam os melhores 

comportamentos em comparação as outra 

do período de monitoramento também houveram três

de turbidez acima do limite de classe 1 estabelecido pela resolução 

NTU, porem quando se analisa a área seguinte é 

estavam baixo, evidenciando a capacidade de depuração

todos os efeitos de negativos da descarga (Figura 2).

 

Figura 2. Variabilidade da turbidez de cada área

 

Figura 1. Mapa de estratificação da microbacia e os pontos de monitoramento

DISCUSSÃO 

A análise dos dados coletados mostra que as áreas 2 e 3 representam os melhores 

comportamentos em comparação as outra áreas durante todo o período

de monitoramento também houveram três momentos em que foi registrado valores

acima do limite de classe 1 estabelecido pela resolução Conama

NTU, porem quando se analisa a área seguinte é possível identificar que os valores registrados 

baixo, evidenciando a capacidade de depuração do córregosufic

todos os efeitos de negativos da descarga (Figura 2). 

da turbidez de cada área monitorados. 
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A análise dos dados coletados mostra que as áreas 2 e 3 representam os melhores 

período analisado, e ao longo 

em que foi registrado valores 

Conama 357/2005, de 40 

identificar que os valores registrados 

do córregosuficiente para anular 

 



 

 

A figura 3. Mostra os dados divididos segundo as estações do ano. Na primavera e verão é 

possível identificar a presenç

potencial recebimento de descarga, já nos períodos de outono e inverno o córrego apresenta 

água cristalina com valores de turbidez inferiores a 20 NTU.

Figura 3. Variabilidade da turbidez para cada estação do ano.

A análise descritiva dos dados mostra que a média (8,6NTU) é representativa quando 

comparada ao parâmetro de classe 1 Conama (de 40 NTU) estabelecido pelo e que a apesar da 

amplitude dos dados ser relativamente grande

os limites da classe 1 e registraram valores de classe 2 (40

todo o período de monitoramento. Por isso é possível inferir que o córrego do pico possui um 

grande poder de depuração 

A figura 3. Mostra os dados divididos segundo as estações do ano. Na primavera e verão é 

possível identificar a presença de picos de turbidez identificando as áreas e períodos com 

potencial recebimento de descarga, já nos períodos de outono e inverno o córrego apresenta 

água cristalina com valores de turbidez inferiores a 20 NTU. 

da turbidez para cada estação do ano. 

A análise descritiva dos dados mostra que a média (8,6NTU) é representativa quando 

comparada ao parâmetro de classe 1 Conama (de 40 NTU) estabelecido pelo e que a apesar da 

amplitude dos dados ser relativamente grande, os valores de turbidez somente ultrapassaram 

os limites da classe 1 e registraram valores de classe 2 (40-100NTU) em cinco momentos, em 

todo o período de monitoramento. Por isso é possível inferir que o córrego do pico possui um 

 e de se manter limpo. 
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A figura 3. Mostra os dados divididos segundo as estações do ano. Na primavera e verão é 
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potencial recebimento de descarga, já nos períodos de outono e inverno o córrego apresenta 

 

A análise descritiva dos dados mostra que a média (8,6NTU) é representativa quando 

comparada ao parâmetro de classe 1 Conama (de 40 NTU) estabelecido pelo e que a apesar da 

, os valores de turbidez somente ultrapassaram 

100NTU) em cinco momentos, em 

todo o período de monitoramento. Por isso é possível inferir que o córrego do pico possui um 



 

 

Figura 4. Tabela de analise descritiva dos dados e gr

monitoramento. 

 

CONCLUSÕES 

- A luz dos dados analisados a estrutura hidrológica do córrego é eficiente quanto a 

capacidade de depuração de sua

- Nos períodos de outono e no inverno o córrego apresenta água cristalina.

- Nos períodos da primavera e do verão ocorrem picos isolados de aumento na turbidez

- Podemos concluir que de uma maneira geral a bacia do Córrego do Pico não apresenta sérios 

problemas de sólidos em suspensão.
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