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Physical, chemical and microbiological aspects on the Prainha and Uraim Rivers water, Paragominas, Pará, Brazil 

 

ABSTRACT The quality of water bodies currently involves laboratory analysis of physical, chemical and microbiological 
aspects that are altered as a result of urbanization. The objective of this research was to analyze three occurring aspects 
of two urban rivers: Prainha and Uraim, in the municipality of Paragominas - PA. This method used presented 
quantitative and qualitative coverage and exploratory character. Water sampling occurred at six different points (three 
in each of the two water bodies analyzed) according to the recommendations of the National Water Agency and the 
National Health Foundation. The laboratory analysis of physical parameters (electrical conductivity, temperature, 
turbidity, total solids, luminosity, wind speed and depth); chemical (hydrogen ionic potential, biological oxygen demand, 
phosphorus, nitrogen, dissolved oxygen, ox reduction potential); microbiological (term tolerant coliforms). All data 
obtained and analyzed indicated that the electrical conductivity and variations are associated with the seasonal period 
analyzed; the tendency of temperature increase in the Prainha River (27 °C) was more effective due to absence of 
marginal vegetation; in relation to the chemical, the pH is slightly acidic (5.0 to 5.9), and the microbiological, the 
concentration of thermos tolerant coliforms show a tendency of increase in the rainy period (+ 41.5%) due to the surface 
runoff during the rainy period in the Prainha river, which do not occur in the Uraim river. 
 

KEYWORDS: ciliar forest; hydrogen ionic potential; sediments.

RESUMO Atualmente, a qualidade dos corpos hídricos envolve análises laboratoriais de aspectos físicos, químicos e 

microbiológicos que são alterados em função da urbanização. O objetivo dessa pesquisa foi analisar três aspectos 

ocorrentes de dois rios urbanos: Prainha e Uraim, no município de Paragominas - PA. O método utilizado apresentou 

abrangência quantiqualitativa e caráter exploratório. As amostragens da água ocorreram em seis pontos distintos 

(três em cada um dos dois corpos hídricos analisados) de acordo com o preconizado pela Agência Nacional de Águas 

e Fundação Nacional de Saúde. A análise laboratório dos parâmetros físicos (condutividade elétrica, temperatura, 

turbidez, sólidos totais, luminosidade, velocidade do vento e profundidade); químicos (potencial hidrogeniônico, 

demanda biológica de oxigênio, fósforo, nitrogênio, oxigênio dissolvido, potencial de oxirredução); microbiológicos 

(coliformes termotolerantes). Os dados obtidos e analisados indicaram que a condutividade elétrica as variações 

estão associadas ao período sazonal analisado; a tendência de elevação da temperatura no rio Prainha (27 °C) foi 

mais efetiva devido à ausência de vegetação marginal. Em relação ao químico, o pH encontra-se ligeiramente ácido 

(5,0 a 5,9), e ao microbiológico, a concentração dos coliformes termotolerantes apresentam tendência de elevação 

no período chuvoso (+ 41,5%), devido o escoamento superficial durante o período chuvoso no rio Prainha, os quais 

não ocorrem no Rio Uraim. 

PALAVRAS-CHAVE: mata ciliar; potencial hidrogeniônico; sedimentos. 
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Introdução 
 

As qualidades físicas, químicas e microbiológicas da água de rios urbanos são prejudicadas pela atual forma de 

uso e ocupação do solo porque o crescimento populacional, a geração de efluentes domésticos, a urbanização, o 

aumento dos parques industriais e a produção agrícola geram resíduos cujos potenciais poluitivos são elevados (Santos 

et al 2018). 

Na área urbana, o escoamento superficial causado pelas águas pluviais, que já contém substâncias 

contaminantes como, por exemplo, as orgânicas e traços de metais pesados, carreiam tudo isso para o interior dos 

corpos hídricos, especialmente em rios urbanos. É necessário acrescentar a isso, os microrganismos (Queiros e Oliveira 

2018).  Nessas áreas, as bacias hidrográficas se constituem como a mais adequada unidade de planejamento para o uso 

e exploração de recursos naturais, pois seus limites são imutáveis dentro do horizonte de planejamento urbano, o que 

facilita o acompanhamento das alterações naturais ou introduzidas pelo homem para o controle dos aspectos físicos, 

químicos e microbiológico da água (Garcia et al 2018). 

Todavia, para que esse gerenciamento seja eficaz, é necessário que a análise de características físicas, químicas 

e microbiológicas sejam frequentes, pois ela permite uma interpretação dessas variáveis, além de fornecer condições 

de uso do solo irregular ou sem planejamento, em geral efetivada por atividades antropogênicas (Gonçalves et al 2012). 

O processo de intensificação da ocupação urbana, decorrente da necessidade de expansão das cidades, 

apresenta padrões de uso e ocupação do solo, muitas vezes, desordenados. Nesses casos, é comum observar que muitos 

rios tiveram os cursos alterados e áreas de várzeas aterradas e compactadas, o que provoca aumento das cheias 

urbanas, um dos graves problemas associados ao crescimento das cidades (Lourenço et al 2015).  

Outro fator que prejudica os corpos hídricos nas cheias em áreas urbanas, é a alteração que ocorre na 

microbiologia desse corpo, a qual dependente de fatores hídricos em equilíbrio tais como: tipo de substrato das 

partículas, tamanho do sedimento, fluxo de água, sedimento orgânico, disponibilidade de matéria. Tudo isso está 

associado às condições do entorno deles, ou seja, pavimentação asfáltica, concretícia, ausência de vegetação, fluxo de 

veículos, cemitérios e etc. (Souto et al 2011). 

Quanto a ausência de vegetação, a expansão urbana é o fator de maior agressão sobre ela, em especial as matas 

ciliares. Isso é devido à falta de um planejamento urbano adequado que a preservem para que não haja lixiviação, o que 

acarreta elevação da turbidez, carrea poluentes e consequente perda da qualidade da água (Santos et al 2017). 

Portanto, o processo da expansão urbana existente sobre o território dos rios que atravessam ou marginam 

cidades e municípios necessitam com frequência de estudos e monitoramento destes, o que justifica esta pesquisa e 

incrementa relevância dela, cujo objetivo foi a realização de uma análise dos aspectos físicos, químicos e 

microbiológicos, em um trecho urbano dos rios Prainha e Uraim, em Paragominas, Pará. 
 

Material e Métodos 
 

Fisiografia do município 
 

O município de Paragominas (Figura 1), está localizado na parte central da mesorregião do Nordeste Paraense, 

situada entre os paralelos 2º0’38” e 3º0’40” de latitude sul e os meridianos 46º0’27” e 48º0’5” de longitude oeste de 

Greenwich. Possui uma população estimada de cerca de 107.010 habitantes em 2015 (IBGE 2010). 

O município é caracterizado por diversas agregações de solos. Entre estes, latossolo amarelo, de textura muito 

argilosa, latossolo amarelo, de textura argilosa e concrecionários lateríticos. Apresenta um clima quente e úmido, cuja 

temperatura média anual é de 26º C, precipitação média anual de 1.800 milímetros e umidade relativa do ar média de 

81%. Paragominas apresenta um período mais chuvoso entre dezembro a maio e outro mais seco entre junho a 

novembro (IDESP 2014; INMET 2013). 

Quanto à rede de drenagem, ela estende-se por todo o município e tem como principais bacias as do Capim e rio 

Gurupi, que se ramificam por 54% e 46% respectivamente, da área de 19.342 km² do município de Paragominas. Em 

relação as atividades locais, a base do Produto Interno Bruto (PIB) e da oferta de empregos para o município, a criação 
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de gado, extração madeireira, fabricação de carvão, lavoura e extração da bauxita, são os fatores que movem estes 

setores (Santos et al 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Mapa político com a localização da área de estudo no município de Paragominas - PA. 

Fonte: Balbino (2018). 
 

Procedimentos Técnicos de Pesquisa 
 

A pesquisa foi efetuada na área interna do Campus VI da Universidade do estado do Pará (Figura 2). O Campus 

VI, situa-se na zona urbana do município de Paragominas. 

A pesquisa apresenta abrangência quantiqualitativa, com natureza aplicada (Silveira e Córdoba 2009), o que irá 

gerar conhecimento para aplicação prática, dirigido à solução de problemas específicos como, por exemplo, escassez 

de estudos sobre a qualidade da água dos mesmos e de interesses locais (Ex.: preservação e reaproveitamento de 

recursos hídricos) e que culmina com pesquisa exploratória, na qual serão obtidos dados sobre dois corpos hídricos que 

são de extrema importância para o município.  

Este método foi complementado com levantamento de dados documentais, com recorte temporal de 10 anos 

(2009 a 2018), por apresentarem estudos recentes que abordam a temática pesquisada. Para a elaboração dos gráficos 

e do mapa localização, bem como para o tratamento dos dados estatísticos e o cálculo de diversidades de espécies, 

foram usadas planilhas eletrônicas contidas no software Excel 2016 (Microsoft Corporation 1997). 
 

Área de estudo 
 

A área em estudo está localizada na zona urbana do município de Paragominas - PA. Em relação ao rio Prainha, 

também chamado de igarapé Paragominas, trata-se se um rio que perpassa a área urbana do município e, junto com o 

rio Uraim, compõe a microbacia hidrográfica com o mesmo nome desse rio.  

Outro fator de destaque, é a extrema importância que ele representa para o município de Paragominas, pois 

auxilia no desenvolvimento dos serviços realizados de saneamento na cidade e possibilita a retirada da água para o 

abastecimento público e o desaguamento dos efluentes tratados nas estações de origem domiciliar (Pinto et al 2009).  

Quanto ao rio Uraim, a bacia hidrográfica dele apresenta uma área de 4.9 km² e ocupa uma área que corresponde 

a 21,75% do município de Paragominas. Este rio, que possui vazão média anual de 268.423,35 m³/h, é essencial para os 

serviços de saneamento da cidade, pois abriga o ponto de captação de água para abastecimento público. Ele é 

caracterizado como tributário de quinta ordem, da margem esquerda do rio Gurupi (Sanepar 2014). 
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Amostragens 
 

No rio Prainha, foram escolhidos três pontos para a coleta da amostra, distribuído em 66 metros. Esse trecho do 

rio corta a rua Bujaru, Bairro Promissão, Loteamento Promissão I, local com alta densidade populacional e sem 

saneamento básico. A única função atribuída a este rio é o despejo de esgoto doméstico.  

Para a amostragem no Rio Uraim, foram definidos três pontos, distribuído ao longo de 96 metros. Esse trecho 

perpassa a rua Durval Nolasco, Bairro Promissão, Loteamento Promissão I, local de baixa densidade populacional e 

ausência de saneamento básico. As funções exercidas pelo corpo hídrico são de balneabilidade, pesca, usos domésticos 

e comerciais como, por exemplo, lavagem de veículos automotores.  

Em ambos os pontos de amostragem, segue-se a regularidade da margem direita dos rios, no sentido jusante 

para montante, portanto contracorrente, conforme o preconizado pela Fundação Nacional de Saúde (2013). 
 

Localização e distribuição dos pontos de amostragem 
 

Os pontos planimétricos em função dos seis pontos de amostragens, três no rio Prainha: Pp1 (Figura 2a); Pp2 

(Figura 2b); Pp3 (Figura 2c), e três no rio Uraim: Up1 (Figura 2d); Up2 (Figura 2e) e Up3 (Figura 2f). 
 

 
Figura 2 Mapa político dos pontos de coleta no sentido montante/jusante no rio Uraim e Prainha, Paragominas - PA. 

 

Com o uso do Global Positioning System (GPS), foram identificadas as posições planialtimétricas de cada um dos 

pontos de amostragem (Tabela 1). 
 

Tabela 1 Posicionamento planialtimétricos dos pontos de amostragem dos rios Prainha e Uraim. Paragominas - PA. 
 

Pontos Latitude Longitude 

PP1 S 2° 58´ 40,0” W 47° 21´ 09.6” 

PP2 S 2° 58´ 39,0” W 47° 21´ 10,5” 

PP3 S 2° 58´ 38,6” W 47° 21´ 11,2” 

UP1 S 2° 58´ 34,6” W 47° 21´ 21,4” 

UP2 S 2° 58´ 35,1” W 47° 21´ 22.6” 

UP3 S 2° 58´ 35,1” W 47° 21´ 22.6” 

Legendas: Pp1: Prainha Ponto 1; Pp2: Prainha Ponto 2; Pp3: Prainha Ponto 3; Up1: Uraim Ponto 1; Up2: Uraim Ponto 2; Up3: Uraim Ponto 3.  
 

Coleta de água 
 

As coletas superficiais de água ocorreram no período chuvoso (maio) e no período seco (setembro), com seis 

amostras em cada período, a 20 cm de profundidade, o que totalizou doze amostras em frascos de vidro (V = 590 mL) 

(d) U - 

(a) P- p1  (b) P - p2  

(e) U - 
p2 P2 

(f) U - p3 

(c) P - p3 
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com tampa. A técnica utilizada para essa coleta seguiu o protocolo estabelecido pelo Guia Nacional de Coleta e 

Preservação de Amostras, da Agência Nacional das Águas (Ana 2011).  

Após a coleta, as amostras foram acondicionadas em caixas de isopor de 30 litros com gelo a 4ºC, para 

manutenção e impedir reações químicas negativas que alteram resultados (Ex.: decomposição orgânica). Em seguida, 

foram conduzidas ao laboratório analítico Torres, Paragominas - PA, para serem feitas a análise de nove parâmetros 

(Tabela 2), segundo o Manual Prático de Análise de Água da Fundação Nacional da Saúde (Brasil 2013). 
 

Tabela 2 Parâmetros analisados in situ e no laboratório. Paragominas - PA 
 

                          Análises Físicas, Químicas e Biológicas                              V.R. 

               Parâmetros Metodologia Local Conama 357 

Fí
si

co
s 

e 
q

u
ím

ic
o

s 

pH Potenciômetro 1 6,0 a 9,0 
Temperatura (ºC) Termometria 1; 2 S.R 

Turbidez (UNT) Espectrofotometria 1; 2 < 100,0 Ut 
Sólidos Totais (mg/L) Gravimetria 1 <1000,0 mg/L 

DBO5 Incubação por 5 dias 1 < 5,0 mg/L 
Fósforo Total Espectrofotometria 1 < 0,1 mg/L 

Nitrogênio (NH3) Espectrofotometria 1 < 20,0 mg/L 
Oxigênio Dissolvido (OD) Winkler 1; 2 >5,0mg/L 

M
B

  
C. T. 

 
Bioquímica reacional 

 
1 

 
< 1000 

Legenda: V.R - Valor de Referência; S.R – Sem Referência; C.T - Coliformes Termotolerantes; MB – Microbiológico; 1 - Laboratório; 2 - in situ 
 

Quanto as mensurações para condutividade elétrica e poder de oxirredução, foram efetuadas in situ com o uso 

do Multiparâmetro (WA-2015). A intensidade luminosa foi medida por um Luxímetro digital (Instruterm, ITDL 260), a 

velocidade do vento por um anemômetro digital (Instruterm, ITAN 700) e a profundidade através de régua limnimétrica 

de cinco metros, cedidos pelo Laboratório de Qualidade Ambiental, Campus VI.  

Para a análise estatística dos dados, utilizou-se planilhas eletrônicas contidas no software Excel, versão 2013 

(Microsoft Corporation 1997), para aplicação da Estatística Descritiva (média e desvio padrão). Em seguida, esses valores 

foram comparados com aqueles contidos na Resolução CONAMA 357/05, para detecção de 

anormalidades/conformidades nos dois corpos hídricos analisados. Vale ressaltar que os parâmetros: condutividade, 

intensidade luminosa e o poder de oxirredução, não apresentam valores de máximo e mínimo naquele documento 

normativo. 
 

Resultados e discussão 
 

Parâmetros físicos 
 

Os valores das médias obtidas para os sete parâmetros físicos obtidos nos seis pontos de amostragem (três no 

rio Prainha e três no rio Uraim) nos períodos chuvoso e seco indicaram que a turbidez (>1000 UNT para 100 mL de água), 

encontra-se em conformidade com o preconizado pela resolução CONAMA 357/05 (Tabela 3). 

 
 

Tabela 3 Valores para a média e desvio padrão dos parâmetros físicos nos rios Prainha e Uraim, nos períodos chuvoso e seco. Paragominas - PA. 
 

 

 

 

 

 

Legenda: CE - Condutividade elétrica; T - Temperatura; Tb - Turbidez; S. totais - Sólidos totais; I.L. - Intensidade Luminosa; V.V. - 
Velocidade do Vento; P - Profundidade; 𝑥 ̅ - Média; D.P. - Desvio padrão. 

 

                                      Rio Prainha      Rio Uraim 

 Chuvoso Seco Chuvoso Seco 

Parâmetros 𝑿  D.P. 𝑿  D.P. 𝑿  D.P. 𝑿  D.P. 

CE (µS/cm) 61,18 ± 0,63 54,5 ± 1,7 38,8 ± 0,2 32,3 ± 9,76 
T (°C) 27,6 ± 0,26 27,3 ± 0,64 28,5 ± 0,00 27,7 ± 0,00 

Tb (UNT) 3,82 ± 0,34 2,85 ± 0,32 3,82 ± 0,24 1,91 ± 0,47 
S. totais (mg/L) 33,3 ± 1,53 23,5 ± 3,01 19,6 ± 0,33 16,5 ± 1,03 

I.L. (Lux) 28,30 ± 14,84 38,2 ± 33,5 293,7 ± 198,2 306,6 ± 206,00 
V.V. (m/s) 1,93 ± 2,36 3,47 ± 0,75 0.00 ± 0,00 2,67 ± 0,47 

P (m) 0,55 ± 0,23 0,5 ± 0,2 2,94 ± 1,81 5,0 ± 0,00 
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Condutividade elétrica 
 

Para a condutividade elétrica, no rio Prainha, tanto no período seco quanto no chuvoso, os valores obtidos foram 

superiores àqueles encontrados para o rio Uraim. Sobre esse parâmetro, Esteves (2011) e Piratoba et al (2017), 

realizaram pesquisa no município de Barcarena - PA e afirmaram que a CE está relacionada às características 

geoquímicas da região e as condições climáticas. Como o rio Uraim, em Paragominas, apresenta valores de médias 

abaixo daqueles obtidos para o Prainha, torna-se necessário aprofundar pesquisas para comprovar tal relação. 

No estudo pioneiro efetuado por Esteves (1998), foi concluído que esse parâmetro sofre influência direta da 

temperatura e que possui um valor para cada tipo de íon constante na água analisada. Em Paragominas, os dados 

obtidos para esse parâmetro mostraram tendência à estabilidade tanto no Prainha quanto no Uraim. Logo, neste caso, 

pode não ter influenciado a condutividade elétrica. 
 

Temperatura 
 

Para a temperatura, no rio Prainha, foi observado que entre os dois períodos sazonais, houve uma tendência à 

estabilidade em ambos. O mesmo comportamento foi evidenciado no rio Uraim. Contudo, neste, a taxa de luminosidade 

foi mais elevada nos dois períodos (chuvoso = 293,5 Lux; seco = 306,6 Lux). Porém, a mata ciliar apresenta-se mais 

abundante, com dosséis espessos e frequentes, o que incrementa o albedo e impede o aquecimento das águas 

superficiais, bem como da coluna d’água. Acerca dessa relação, Ferreira Júnior e Dantas (2018), no estudo efetuado na 

bacia hidrográfica do rio Pacoti (CE), concluíram que a maior presença da mata ciliar incrementa o albedo, o que diminui 

a incidência da radiação solar sobre a superfície da água, corroborando com a pesquisa realizada em Paragominas, em 

relação ao rio Uraim.  

Quanto a média encontrada para o rio Prainha, ela é justificada pela parca cobertura vegetal ciliar devido à perda 

ocorrida no dia 12 de abril de 2018, pois o município sofreu uma enxurrada que alagou vários bairros do município e 

arrastou quase toda a mata ciliar principalmente do rio Prainha.  

Outro fator, foi a tendência de elevação na velocidade do vento (chuvoso = 1,93 m/s; seco = 3,47 m/s) que pode 

ter deslocado a massa de ar quente que contribuiria para a elevação da temperatura. A perda da mata ciliar e a variação 

de temperatura foi o objeto de estudo por Leite e Carrara (2015), em trechos do córrego barreirinho no município de 

Arealva (SP), onde indicou elevação na mensuração da temperatura da água em trechos com ausência de mata ciliar. 

Em Paragominas, isso foi observado na pesquisa realizada nos corpos hídricos analisados. 
 

Turbidez e sólidos Totais 
 

A análise dos dados obtidos indicou que os valores para estas duas médias encontram-se dentro da normalidade 

estabelecida pela resolução CONAMA 357/05. No entanto, houve consideráveis variações destes parâmetros entre os 

períodos sazonais analisados. No rio Uraim, quanto a turbidez (chuvoso 3,82 UNT; seco = 1,91 UNT), pode ser explicado 

pela elevada precipitação no período chuvoso. Isto provoca a grande possibilidade de escoamento superficial, visto que, 

por ausência da mata ciliar, esse parâmetro pode sofrer variações devido ao escamento superficial e a entrada de 

material lixiviado. 

Acerca dessa variação, foi realizada uma pesquisa por Queiroz e Oliveira (2018), na localidade de Vão Grande e 

no município de Barra do Bugres (MT), onde os dados por eles obtidos indicaram que há necessidade de maior 

precaução quanto ao acesso de material lixiviado, pelo qual pode elevar o valor médio da turbidez. Por conta disso, 

ocorre uma menor absorção luminosa dos raios incidentes na superfície da água. Embora os dados obtidos na pesquisa 

realizada em Paragominas sejam plausíveis para explicar tais eventos, os valores encontrados no rio Uraim são 

considerados normais (< 1000 mg/L). Todavia, faz-se mister um cuidado com áreas marginais sem cobertura vegetal 

existentes no curso desse rio para evitar assoreamento, contaminação e/ou poluição dele. 

Quanto aos valores obtidos de sólidos totais, estes foram elevados no Rio Prainha, quando comparado com o 

Uraim em ambos os rios. O maior valor da variação ocorreu no período chuvoso (Figura 3). 
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P R A I N H A U R A I M

Corpos Hídricos Analisados

Chuvoso Seco

O valor elevado encontrado para o rio Prainha é justificado pela perda da mata ciliar após a enxurrada ocorrida 

em Paragominas, pois além do arrasto da vegetação, houve o incremento de partículas de solo para o interior do corpo 

hídrico. Atualmente, durante os períodos chuvoso, o arrasto continua, visto que não houve o reflorestamento dessas 

margens.  Na pesquisa realizada no Córrego São Simão (SP) por Gonçalves et al (2012), os dados obtidos pelos 

pesquisadores indicaram variações desse parâmetro, tanto no período chuvoso (19,51 mg/L) como no seco (16,65 

mg/L). Os dados observados no córrego São Simão foram similares aos encontrados em Paragominas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3 Valores para as médias do parâmetro “sólidos totais” em mg/L nos dois períodos sazonais analisados. Paragominas - PA. 

 

Parâmetros químicos 
 

Potencial hidrogeniônico (pH) 
 

Os dados obtidos e analisados para os seis parâmetros químicos indicaram que o valor da média do pH se 

manteve levemente ácido nos dois períodos sazonais analisados (chuvoso e seco). Logo, encontra-se em 

desconformidade com a Resolução 357/05, cujo valor situa-se entre 6,0 a 9,0 (Tabela 4). 
 

Tabela 4 Valores para as médias dos parâmetros químicos analisados nos Rios Prainha e Uraim. Período chuvoso e seco. 
Paragominas - PA.  

Legenda: DBO5 - Demanda biológica de oxigênio; O.D. - Oxigênio dissolvido; P.O. - Potencial de oxirredução; 𝑥 ̅ - Média; 
D.P. - Desvio padrão 

 

O pH foi objeto de pesquisa em um estudo pioneiro efetuado por Esteves (1998). Ele relatou que esse parâmetro 

influencia os ecossistemas naturais e que os valores para a manutenção da vida aquática variam entre 6 e 9. Os estudos 

efetuados em Uberabinha (MG), por Souto et al (2011), foram conclusivos quanto a acidez dos corpos hídricos urbanos. 

Nos dados obtidos na pesquisa em Paragominas, o menor valor para o pH foi encontrado no rio Uraim. lLgo, 

corrobora com os estudos realizados em Uberabinha e Manaus, bem como aquele pioneiro realizado por Esteves. 
 

Demanda Biológica do Oxigênio (DBO5) 
 

A análise dos dados obtidos indicou que o valor da média para DBO5, no rio Prainha, mostrou tendência de 

elevação no período seco, o inverso ocorreu no rio Uraim. Embora tais valores estejam em conformidade com a 

legislação vigente que estabelece um valor maior que 5,0 mg/L (Figura 4). 

                               Rio Prainha    Rio Uraim 

 Chuvoso Seco Chuvoso Seco 

Parâmetros 𝑿  D.P. 𝑿  D.P. 𝑿  D.P. 𝑿  D.P. 

pH 5,8 ± 0,09 5,71 ± 0,08 5,07 ± 0,06 5,0 ± 0,09 
DBO5 (mg/L) 0,7 ± 0,15 1,0 ± 0,30 1,12 ± 0,06 0,97 ± 0,11 

Fósforo (mg/L) 0,03 ± 0,01 0,5 ± 0,40 0,07 ± 0,01 0,4 ± 0,06 
Nitrogênio (mg/L) 1,18 ± 0,37 2,9 ± 0,20 2,66 ± 0,76 2,6 ± 0,29 

O.D. (mg/L) 5,74 ± 0,06 5,5 ± 0,20 6,25 ± 0,04 6,5 ± 0,25 
P.O. (mV) 129,7 ± 69,3 97,2 ± 23,3 91,8 ± 7,5 139,5 ± 13,30 
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Em relação aos valores para DBO5, a tendência de elevação ocorrida no rio Prainha caracteriza uma adição de 

matéria orgânica nele, o que provoca consumo de gás oxigênio para decomposição dela. Como as margens do rio 

sofreram perda da vegetação devido à enxurrada, o escoamento superficial provocado pela chuva incrementou a 

entrada dessa MO. Já no rio Uraim, onde a vegetação marginal está mais conservada, a tendência foi de diminuição. 

Essa variação no período chuvoso foi descrita no estudo efetuado por Vasco et al (2011), na sub-bacia do rio Poxim - SE. 

Os autores concluíram que essas diminuições no período chuvoso quando comparados ao período seco, ocorrem por 

diluição da água de chuva. Em Paragominas, em ambos os rios analisados nesse período, os valores das médias foram 

baixas se comparadas com o período seco, corroborando com a pesquisa realizada em Sergipe. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura  4 Valores para as médias da Demanda Bioquimica do Oxigenio (DBO5, mg/L), para os períodos chuvoso e seco nos rios 
Prainha e Uraim. Paragominas - PA. 

 

Fósforo (P) e Nitrogênio (NH+3) 
 

Os dados obtidos e analisados para estes dois parâmetros indicaram que, em relação a resolução CONAMA 

357/05, ambos se encontram em conformidade com os valores padronizados: P <0,1 mg/L; NH+3 < 20,0 mg/L. 

Os parâmetros fósforo e nitrogênio foram objetos de pesquisa por Moresco, Guabini e Rodrigues (2015). Estes 

consideram o nitrogênio e o fósforo como os principais nutrientes limitantes para o crescimento da microbiologia (Ex.: 

algas) e que sob concentrações elevadas podem ocasionar perdas da biodiversidade e eutrofização. Na pesquisa 

realizada em Paragominas, os valores encontrados não são indicadores de isso está ocorrendo. Porém, há a necessidade 

de que se monitore esses parâmetros com frequência, tanto no período chuvoso quanto no seco, devido à deficiência 

do saneamento básico e do crescimento da população. 

 

Oxigênio dissolvido (OD) 
 

Os dados obtidos e analisados indicaram que não apresentaram valores estatísticas significativos para este 

parâmetro. No rio Prainha e Uraim, os valores para o OD no período chuvoso foram similares (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Valores das médias para OD (mg/L) nos rios Prainha e Uraim durante os períodos chuvoso e seco. Paragominas - PA. 
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Para essas variações, Garcia et al (2018), efetuaram um estudo em águas poluídas por esgotos, as quais 

apresentam baixa concentração de OD, visto que durante a decomposição da matéria orgânica este é consumido no 

processo. Em contrapartida, águas límpidas tendem a apresentar OD mais elevado, exceto em casos em que condições 

naturais, como espessura da lâmina de água, temperatura e pressão causem baixos valores deste parâmetro. 

No município de Paragominas, a rede de esgotos ainda não é satisfatória, apenas 12,9% (IBGE, 2017) possuem 

esse serviço. Por conta disso, ocupa a 123ª posição dentre os 144 municípios do estado do Pará, para atender a uma 

população crescente (2010 = 97.819 hab.; 2019 = 113.145 hab.). Logo, a geração de efluentes domésticos tende a se 

elevar e desaguar nos corpos hídricos, o que poderá acarretar maiores alterações na qualidade da água dos dois corpos 

hídricos objetos dessa pesquisa. 
 

Parâmetros microbiológicos 
 

Os dados obtidos e analisados para esses parâmetros foram os valores de coliformes termotolerantes (>1000 

por 100 mL de água). No rio Prainha, o período chuvoso foi inferior ao encontrado no rio Prainha, quando comparado 

com o rio Uraim. Já no período seco, a presença de CT foi superior no primeiro em reação ao segundo (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6 Valores para as médias de coliformes total (>1000 para 100 ml de água) nos rios Prainha e Uraim. Paragominas - PA. 

 

Na pesquisa realizada por Santos et al (2018), na Bacia Costeira do Sapucaia - SE, os dados indicaram que quando 

é realizada a análise da água, detecta-se a contaminação por coliformes termotolerantes, denotando que naquele local 

houve descarga de esgoto em período recente. De forma similar, o estudo corrobora principalmente com o observado 

no rio Prainha, de unidades arquitetônicas localizas às margens deste corpo hídrico, uma vez que durante a coleta de 

dados in situ, desaguaram os efluentes livremente sem nenhum tipo de tratamento. 
 

Considerações finais 
 

Aspectos físicos: a condutividade elétrica sofre variações de acordo com o período analisado, ou seja, chuvoso 

ou seco. A do rio Prainha é mais elevada, tanto no período chuvoso quanto no seco, em comparação com o rio Uraim. 

Isso tem relação com a taxa de precipitação, que também interfere na temperatura e sólidos totais dissolvidos. A 

temperatura pode ser objeto de um estudo mais aprofundado para que se perceba a interferência dela sobre a 

condutividade elétrica nos dois corpos hídricos analisados. Quanto aos sólidos totais, o rio Prainha, por conta da perda 

de mata ciliar, apresenta maior carga deles em relação ao Uraim, que ainda mantem a integridade daquele tipo de 

vegetação. 

Aspectos químicos: os valores para o pH encontram-se abaixo do padrão mínimo estipulado pela legislação 

vigente para corpos hídricos da Classe II. Ele mostrou-se mia ácido no Rio Uraim no período seco, comprometendo a 

qualidade da água para consumo humano. Quanto ao OD, as menores concentrações dele ocorreram no rio Prainha, 

isso justifica-se pela urbanização marginal desse rio e pela ausência do saneamento básico no trecho analisado. 

Aspectos microbiológicos: a presença de coliformes fecais no período seco concentrou-se no rio Prainha, 

enquanto no período chuvoso, no rio Uraim. Contudo, ambos dentro do estabelecido pela legislação vigente. Sugere-se 
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que o monitoramento quanto ao aspecto microbiológico seja constante e que a ampliação da rede de esgoto possa 

acompanhar o crescimento populacional para evitar disseminação de doenças bacterianas por ingestão de água 

contaminada, além de mais estudos acerca dessas relações. 
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