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RESUMO

As microbacias hidrográficas possuem características ecológicas, geomorfológicas e
sociais integradoras, o que possibilita uma abordagem holística e participativa,
constituindo uma unidade ideal de planejamento integrado do manejo dos recursos
naturais do meio ambiente. Diante das problemáticas de uma microbacia
urbanizada, torna-se necessária a utilização de ferramentas para investigação que
envolvam análises integradas dos processos atuantes. Com isso, o presente estudo
propõe por meio das temáticas do método VERAH, proposto por OLIVEIRA (2008),
o objetivo de realizar um diagnóstico ambiental para subsidiar os planos de bacias
hidrográficas a serem implantados no município de Cuiabá/MT. Para a obtenção e
validação dos resultados, foram realizadas visitas a campo, classificação de
suscetibilidade à erosão laminar, classificação digital pelo método supervisionado e
processamento de MDE. O processo de urbanização sem planejamento provocou o
desmatamento de grande parte da vegetação natural da microbacia e principalmente
nas Áreas de Preservação Permanente (APP). As características fisiográficas da
microbacia apontam baixo risco à inundação, essa apresenta 39,08 % de sua área
impermeabilizada, 20,76% de solo exposto e maior parte do relevo pertencente à
classe moderadamente ondulado, o que dificulta a infiltração de água no solo
favorecendo assim o escoamento superficial. Os resultados alcançados podem
auxiliar na tomada de decisão sobre o uso do solo mais adequado, impedir o avanço
do processo de degradação e mitigar os impactos já existentes.
PALAVRAS-CHAVE: hidrografia, impacto ambiental, urbanização
WATERSHED ENVIRONMENTAL DIAGNOSIS OF URBAN STREAM, GAMBÁ ,
CUIABÁ, MT
ABSTRACT
The watersheds have ecological characteristics, geomorphological and integrations
socials, what is possible enabling a holistc and participatory approach, providing an
ideal unit integrated planning of natural resource management of environment. Faced
with the problems of an urbanized watershed, it becomes necessary to use tools to
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research to involving integrated analysis of active processes. This study proposes
through thematic VERAH the method proposed by Oliveira (2008), in order to
conduct a environmental diagnosis to support the river basin plans to be
implemented in the city Cuiabá/MT. For obtaining and validating the results, do field
visits, rating of susceptibility to sheet erosion, the digital supervised classification
method for MDE and processing were performed. The process of urbanization
without planning caused deforestation of much of natural vegetation of the watershed
and especially in Permanent Preservations Areas (PPA). The physiographic
characteristics of the watershed indicates low risk to flooding, this has 39,08 % of its
sealed área, 20,76% of exposed soil and mosto f the relief belongs to the class
moderately wavy, which hinders water infiltration into the soil favoring thus runnoff.
The achieved results may assist in decision making about the use of the most
suitable soil, prevent the advance of degradation process and mitigate existing
impacts.
KEYWORDS: watersheds, urbanization, environmental impacts.
INTRODUÇÃO
A gestão ambiental é o processo de articulação dos diferentes agentes sociais
que interagem em um dado espaço com vistas a garantir a adequação dos meios de
exploração dos recursos ambientais, naturais, econômicos e socioeconômicos, às
especificações do meio ambiente, com base em princípios e diretrizes previamente
acordados e definidos (ALMEIDA, 2013).
A gestão dos recursos hídricos é a atividade voltada à formulação de
princípios e diretrizes, ao preparo de documentos orientadores e normativos, à
estruturação de sistemas gerenciais e à tomada de decisões sobre como gerenciar
uma bacia (OLIVEIRA et al., 2013). Requer uma abordagem holística, integrando o
desenvolvimento econômico e social com a proteção ao meio ambiente (SANTOS,
2012).
Ao estado de Mato Grosso pertence às nascentes de três importantes bacias
hidrográficas: Amazônica, Alto Paraguaia e Tocantins/Araguaia, com 19,6%, 65,7%
e 14,7% de sua extensão inserida no território mato-grossense respectivamente,
sendo o estado brasileiro que apresenta o maior valor de escoamento de águas por
ano, totalizando um volume de 522 km2 ano-1, demonstrando, assim o seu elevado
potencial hídrico (SRH/MMA, 2007).
A microbacia é uma unidade básica de planejamento para compatibilização
da preservação dos recursos naturais. As microbacias hidrográficas possuem
características ecológicas, geomorfológicas e sociais integradoras, o que possibilita
uma integração dos processos que ocorrem naturalmente e por ação antrópica,
constituindo assim uma unidade ideal para o planejamento integrado do manejo dos
recursos naturais do meio ambiente (PEDROSA et al., 2011).
Considera-se a microbacia como a menor unidade de ecossistema onde pode
ser observada a delicada relação de interdependência entre os fatores bióticos e
abióticos, sendo que perturbações podem fazer parte da dinâmica de seu
funcionamento. Assim, esse conceito visa à identificação e o monitoramento de
forma orientada dos impactos ambientais (MOSCA, 2003).
O uso e ocupação do solo conduzido de forma inadequada e sem controle,
associados aos fatores naturais, tais como chuva, declividade, tipo de solo, aceleram
a degradação desse, desagregando partículas que são transportadas à rede de
drenagem (SANTOS et al., 2010).
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O processo de urbanização acarreta inúmeras alterações ambientais, o que
modifica o funcionamento do ciclo hidrológico local, como a diminuição da infiltração
de água no solo que pode provocar frequentes enchentes, assoreamento dos leitos
dos rios e erosões. A impermeabilização do solo pela crescente urbanização é uma
das principais causas de inundações nas grandes cidades (MORAES et al., 2012).
O deflúvio superficial urbano também está associado à poluição e a
contaminação dos corpos d’água. Em geral, essa drenagem contém todos os
poluentes que se depositam na superfície do asfalto das cidades. Durante as
chuvas, o lixo acumulado nas vias públicas (sarjetas e bueiros), também são
arrastados pelas enxurradas para os cursos d’águas, constituindo uma fonte de
poluição (BRIGANTE & ESPÍNDOLA, 2003).
Diante de toda problemática que envolve as microbacias urbanas, faz-se
necessário à utilização de ferramentas que propiciem uma análise de forma
integrada dos processos atuantes na área da microbacia. Portanto, o presente
trabalho valeu-se da aplicação do método VERAH, proposto por OLIVEIRA (2008),
para gerar um diagnóstico ambiental que possibilita uma melhor compreensão da
situação da Microbacia do Córrego Gambá, tendo como principal objetivo subsidiar
os planos de bacias hidrográficas a serem implantados no município de Cuiabá.
MATERIAL E MÉTODOS
Área de Estudo
A microbacia do Córrego Gambá localiza-se na área urbana do município de
Cuiabá/MT, sendo que a nascente situa-se na Praça Dona Palmira Pereira Dias, sob
as coordenadas geográficas 56°05’04,0”W 15°35’42”S no bairro Lixeira (Figura 1). A
extensão do curso d’água Córrego Gambá é de aproximadamente 4,5 km e a área
da sub-bacia é de 375 há, passando pelos bairros: Lixeira, Jardim Leblon, Areão,
Poção, Dom Aquino, Jardim Paulista e Grande Terceiro (IPDU, 2007).
A delimitação da microbacia do Córrego Gambá se deu com a utilização do
software TerraView Hidro 0.3.0, através do modelo digital de elevação (MDE) gerado
a partir de imagens do Suttle Radar Topography Mission (SRTM), cuja resolução
espacial original é de 90 metros, porém utilizou-se as imagens do SRTM
TOPODATA, da rota 15S57_RS, disponibilizadas publicamente por intermédio do
Institudo Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e cuja a resolução espacial é de
30 metros.
Segundo a classificação de Köppen, o clima tropical de Mato Grosso é do tipo
equatorial tropical. A temperatura média anual ultrapassa os 26ºC e ocorrem fortes
amplitudes térmicas diárias e pequenas variações médias anuais. Estas
características estão associadas a um período seco (maio a setembro) e outro
chuvoso (outubro a abril) (MIRANDA & AMORIM, 2001). A pluviometria média anual
oscila em torno de 1350 mm. Com temperatura mínima próxima a 10ºC e máxima
superior a 42ºC (FERREIRA et al., 2014).
A Baixada Cuiabana, região onde está inserida a área urbana de Cuiabá,
pertence à Faixa de Dobramento Paraguai, que por sua vez, é constituída por
rochas de idade Neo-proterozóica e Paleozóicas.
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FIGURA 1 - Localização espacial da microbacia do Córrego Gambá.

O Córrego Gambá é um dos principais afluentes urbanos do Rio Cuiabá e ao
longo do seu curso d’água passa pela formação geológica Grupo Cuiabá que é
predominante de filitos com intercalações de quartzitos, metaglomerados, com
ocorrências de filitos calcífilos (IPDU, 2007).
Método VERAH
O método VERAH, segundo OLIVEIRA (2008), funciona como uma
contribuição metodológica à execução de uma prática que comtempla tanto as
questões ligadas à gestão ambiental quanto à educação ambiental. Compreende
uma análise integrada de cinco grupos temáticos: vegetação, erosão, resíduos, água
e habitação.
Classificação digital
Para análise dos itens de vegetação, erosão e habitação utilizamos imagem
de alta resolução do satélite SPOT da órbita-ponto 2198, com data de passagem em
05/06/2009, disponibilizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato
Grosso (SEMA). A partir desta imagem, com a utilização do software Envi 4.7
procedeu-se a classificação digital pelo método supervisionado com uso do
algoritmo Support Vector Machine, com a geração das classes de área construída,
solo exposto, herbácea, vegetação arbustiva, vegetação arbórea e malha viária.
Vegetação
A quantificação das áreas vegetadas se deu através do uso das classes
geradas a partir da classificação digital e a validação destas realizadas de forma
randômica em visitas a campo ao longo da microbacia.
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Erosão
Foram determinados os dados fisiográficos da bacia (TUCCI, 2004) e o
diagnóstico da erosão. O último foi realizado por meio de observações em campo e
a susceptibilidade à erosão (SALOMÃO, 2012) foi determinada mediante o
cruzamento das informações de declividade do terreno e tipos de solo. A declividade
do terreno foi gerada a partir do modelo digital de elevação SRTM TOPODATA da
rota 15S57_RS com auxílio do software ArcGis 9.3. As informações sobre as
características do solo foram extraídas do arquivo vetorial de pedologia da
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral de Mato Grosso
(SEPLAN) e a totalização das áreas de solo exposto realizadas pela classificação
digital.
Resíduo
Para o desenvolvimento do estudo de resíduos foram realizadas observações
em campo além da utilização de dados secundários oriundos do Perfil
Socioeconômico de Cuiabá (IPDU, 2009) e dados da produção de resíduo per capita
(ABRELPE, 2010).
Água
Para análise da água foram retiradas amostras nos seguintes pontos do
córrego: nascente (P1), porção média do córrego (P2) e exutório (P3), conforme
(Figura 1). Para a coleta das amostras no corpo d’água foram utilizados frascos de
coleta de polietileno, sendo os procedimentos de coleta realizados de acordo com o
Manual de Rotinas Laboratoriais para efluentes domésticos, Centro de Referência
de Reuso de Água, (CRRA, 2012), disponível no laboratório de Físico-Química da
UFMT. As variáveis analisadas e os métodos utilizados em cada análise são
apresentados na Quadro 1.
QUADRO 1 – Métodos utilizados para análise dos parâmetros de qualidade da água
Variável
Cor (UH)
Turbidez (UNT)
Temperatura do ar (°C)
Temperatura da água (°C)
Potencial hidrogeniônico - pH
Fósforo Total (mg/L)
Nitrogênio Kjeldhal (mg/L)
Nitrato (mg/L)
Nitrito (mg/L)
Coliformes totais(NMP/100mL)
Escherichia coli (NMP/100mL)
Pseudomonasaeruginosa (UFC/100mL)
Clostridiumsp. (UFC/100mL )
Enterococcosfaecalis (UFC/100mL)
Bactérias heterotróficas (UFC/100mL)

Método de determinação
Espectrofotometria
Nefelométrico
Termômetro
Termômetro
Potenciométrico
Persufato de Potássio-Ácido Ascórbico
Macro-Kjeldhal
Espectrofotometria
Espectrofotometria
Substrato cromogênico/fluorogênico
Substrato cromogênico/fluorogênico
Contagem padrão em placas
Contagem padrão em placas
Contagem padrão em placas
Contagem padrão em placas

Habitação
Para o desenvolvimento do estudo de habitação foram utilizados dados
secundários oriundos do Perfil socioeconômico de Cuiabá (IPDU, 2009) que
apresenta os limites e a divisão territorial do município, contendo ainda os bairros e
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a descrição de cada um, assim como número de moradores, escolaridade, habitação
e renda. A partir de tais informações foram elaborados gráficos de barras para
melhor visualização e compreensão dos resultados. Para totalização das edificações
e áreas impermeabilizadas da microbacia utilizou-se os valores gerados a partir da
classificação digital.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Segundo RADAMBRASIL (1982), a vegetação nativa da depressão Cuiabana
é predominantemente composta por Savana Arbórea Aberta com matas de galeria.
Conforme visitas à campo, diagnosticou-se que a vegetação nativa foi totalmente
suprimida e a vegetação existente é composta de espécies exóticas e invasoras
distribuídas esparsamente entre terrenos baldios, residências e vias públicas.
A nascente do Córrego Gambá (P1) foi revitalizada no ano de 2009, se
transformando em um espaço de lazer para a comunidade local. Na altura do bairro
Dom Aquino (P2), o Córrego encontra-se canalizado, com presença de gramíneas e
árvores exóticas e na região da foz do Córrego com o rio Cuiabá, embora a
vegetação se encontre mais densa, com presença de espécies herbácea, arbustivas
e arbórea, a vegetação presente é predominantemente composta por espécies
exóticas e invasoras.
De acordo com a delimitação da bacia, sua área total compreende 375 ha,
sendo destes, 151,143 ha de área vegetada, correspondendo a 40,3% de vegetação
extremamente fragmentada e distribuída entre os estratos: 12,09% de herbácea,
11,74% de vegetação arbustiva e 16,46% de vegetação arbórea (Figura 2). A
supressão e a fragmentação do bioma Cerrado reduzem a capacidade de
interceptação da precipitação, causando impactos diretos sobre a umidade relativa
do ar e sobre os índices de infiltração de agua no solo. Ainda, ocasiona o aumento
do escoamento superficial, compactação do solo e elevação da temperatura por
ampliar a superfície de albedo. Esta ultima, sendo de grande importância para a
população, pois, a temperatura média anual ultrapassa os 26 ºC com fortes
amplitudes térmicas diárias (MIRANDA & AMORIM, 2001).

FIGURA 2 – Carta imagem da esquerda para direita: delimitação da bacia com imagem SPOT 2009;
classificação digital da área da microbacia; classes de vegetação e classe de área
construída.
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A forma física da bacia influencia no escoamento superficial e na
potencialidade de produção de picos de enchentes. Foram gerados os dados
fisiográficos da bacia que são apresentados na Tabela 1.
TABELA 1 – Dados fisiográficos da microbacia do Córrego Gambá.
Descrição
2
Área da Bacia (Km )
Perímetro (Km)
Comprimento (Km)
Largura (Km)
Coeficiente de compacidade (Kc)
Fator de Forma
Índice de circularidade (IC)

Valores
3,747
12,579
4,060
1,200
1,819
0,227
0,297

O coeficiente de compacidade (Kc) é a relação entre o perímetro da bacia e a
circunferência de um círculo de área igual à da bacia. Um coeficiente mínimo igual à
unidade corresponderia a bacia circular e, para uma bacia alongada, seu valor é
significativamente superior a um sendo que quanto mais próximo de um mais
propensa a bacia é à inundação. O coeficiente de compacidade da bacia foi de
1,819, revelando baixo risco de inundação. O fator de forma determinado foi de
0,227. Segundo OLIVEIRA et al., (2010), uma bacia com um fator de forma baixo
esta menos sujeita a enchentes que outra de mesmo tamanho e da mesma forma.
Já o índice de circularidade baixo revela uma bacia mais alongada, ou seja, menos
propensa a enchentes. O IC encontrado foi de 0,297, revelando, assim como os
demais índices analisados que a microbacia do Córrego Gambá apresenta baixo
risco a inundações.
Embora as características fisiográficas da microbacia apontem baixo risco à
inundação, esta apresenta 39,08 % de sua área impermeabilizada, 20,76% de solo
exposto e maior parte do relevo pertencente à classe moderadamente ondulado
(Figura 3), o que dificulta a infiltração de água no solo favorecendo assim o
escoamento superficial. A área de preservação permanente (APP) corresponde à
5,86% da área total da microbacia, sendo que 37,19 % dessa área está
impermeabilizada. A Lei complementar n°412 de 13/12 /2010 do Estado de Mato
Grosso determina uma faixa de APP de 30 m para cursos d’água com até 10 m de
largura, o que não ocorre na microbacia do Córrego Gambá, uma vez que essa área
foi em sua maior parte ocupada por vias públicas e moradias.
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FIGURA 3 – Carta imagem de declividade e pedologia.

Os dois tipos de solos presentes na microbacia são o Neossolo Flúvico e o
Plintossolo Pétrico, sendo que as declividades encontradas na área foram
separadas em quatro classes: I (>20%), II (12 a 20%), III (6 a 12%) e IV (<6%). Com
o cruzamento dessas informações, de acordo com a classificação de suscetibilidade
à erosão laminar proposta por SALOMÃO (2012), para a região da Microbacia do
Córrego Gambá obteve-se duas classes de suscetibilidade. A classe I representa o
terreno extremamente suscetível, onde há ocorrência de problemas complexos de
conservação, sendo indicados para preservação ou para reflorestamento. Já a
classe II representa o terreno muito suscetível à erosão, referente aos terrenos que
apresentam problemas complexos de conservação, parcialmente favoráveis à
ocupação, sendo apropriadas para reflorestamento.
Conforme observação em campo e a partir de informações geradas pelas
técnicas de geoprocessamento, a área em estudo se enquadra em muito suscetível
a ravinas e pouco suscetível à boçorocas. São áreas favoráveis à concentração de
fluxos de água, em que os processos de ravinamento se desenvolvem em função da
ocupação do solo e concentração do escoamento superficial. Em geral, essas áreas
situam-se em terrenos com certa declividade, que permita a fácil concentração das
águas de escoamento superficial. Dessa forma, foram identificados problemas na
região da microbacia correspondentes a declividade, a suscetibilidade à erosão e
solo exposto. Há um processo avançado de ruptura do talude em todo canal
pavimentado do curso d’água, o que tem provocado fraturas na malha asfáltica,
rachaduras em muros e residências próximas às margens do Córrego.
Conforme os dados do (IPDU, 2009), o número de moradores era de
aproximadamente 20.986 habitantes, compreendendo 15 bairros, sendo 6.768
residências das quais apenas 3.836 lançam o esgoto na rede coletora ou na rede de
águas pluviais. A classe de área construída, gerada pela classificação digital foi de
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104,610 ha. É apresentada na Figura 4 a população de cada bairro em que pode-se
observar que a região do Córrego Gambá é populosa, sendo que aproximadamente
metade da área da microbacia possui a característica de alta densidade
populacional.
De acordo com a NBR 13969/97, a contribuição de esgotos domésticos varia
de acordo com o padrão da residência, sendo o valor mais elevado de 160L
pessoa.dia-1. Sendo o número de habitantes de 20.986 aproximadamente, conclui-se
que são lançados 3.357.771.80 L. dia-1 de efluente no córrego. Para o porte do
córrego, essa é uma quantidade elevada, como foi observado em campo, uma vez
que o córrego apresenta águas escuras e odor desagradável.

FIGURA 4 – Carta imagem com representação de habitação e resíduo

A coleta de lixo pelo serviço público de limpeza atende 5.450 residências,
sendo que 80,5% do lixo doméstico produzido na microbacia é coletado por
caçambas. No entanto, conforme observações de campo, verificamos ao longo de
toda a microbacia a disposição inadequada dos resíduos para coleta, ocasionando a
ruptura das embalagens e a dispersão destes ao longo das vias públicas e margem
do córrego.
SHROEDER & SANTOS (2012) citam que os impactos que tem sua origem à
partir do lixo urbano produzido podem provocar além da contaminação de corpos
receptores de água, assoreamento, enchentes, proliferação de vetores
transmissores de doenças, somando ainda a poluição visual e o mau cheiro.
A turbidez e a cor se acentuaram ao longo do gradiente longitudinal
favorecido pelo aumento de lançamento de esgoto in natura ao longo do canal até a
foz. Em todos os pontos, os valores de turbidez foram abaixo dos padrões
estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357/05 para corpos d’água Classe 2, o
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que não acontece com a cor. Os pontos P2 e P3 apresentaram relevante aumento
da cor devido ao lançamento de efluente sem tratamento.
A temperatura do ar variou de 30 à 34 °C, conforme o fotoperíodo diário,
apresentando maior valor no P2 devido à ausência de vegetação, sendo uma área
completamente aberta, sem sombreamento. A temperatura da água variou de 28 a
31 °C. Apresentou menor valor próximo a nascente do córrego, devido à presença
de árvores e maior valor no P3. Este parâmetro é importante porque influi no
retardamento ou aceleração da atividade biológica.
A Resolução CONAMA nº 357/05 preconiza valores de pH para os rios entre
6 a 9, tendendo, portanto, à neutralidade. O pH do Córrego Gambá variou de 5,5 a
6,7, apresentando aumento ao longo do gradiente longitudinal, uma vez que o
aumento da acidez acompanha o aumento de carga orgânica lançada no corpo
hídrico.
As concentrações de fósforo e o nitrogênio aumentaram ao longo do
gradiente longitudinal do córrego, o que confirma o lançamento de efluentes sem o
devido tratamento. Os valores da concentração de fósforo variaram de 0,03 à
3,07mg/L, sendo o menor valor na nascente e o maior na foz. Sendo assim os
valores de fósforo em nenhum dos três pontos de coleta estão de acordo com a
Resolução CONAMA nº 357/05 que estabelece valores de até 0,020 mg/L de fósforo
para ambientes lênticos, que é o caso do P1, e 0,1 mg/L, em ambientes lóticos, caso
do P2 e P3.
As concentrações de nitrogênio total foram de 3,808 mg/L na nascente, um
pouco acima do permitido para as características do ambiente, o que pode
evidenciar uma possível contaminação por infiltração no subsolo e 18,144mg/L na
foz. A legislação estabelece o limite de concentração de nitrogênio total de 3,7mg/L
para pH ≤ 7,5. O ponto P2 foi o único que se enquadrou à legislação, sendo seu
valor de 2,27mg/L. Os valores de nitrito estão todos de acordo com a legislação,
variando de 0,002 mg/L no P1 à 0,016 mg/L no P2. Já os valores de nitrato variaram
de 3,8 mg/L no P1 à 2,4mg/L no P3. Embora esteja dentro dos padrões exigidos o
valor mais elevado no P1 reforça a suspeita de uma contaminação primária no local.
Os sólidos totais apresentaram menor valor no P1 de 127 mg/L e maior no P2
de 383 mg/L, corroborando com os valores de cor e turbidez.
Os parâmetros biológicos são indicadores de contaminação na água, sendo
eles as bactérias, protozoários e fungos que estão presentes em efluentes
domésticos. No entanto, devido à facilidade, normalmente são utilizados somente os
parâmetros de coliformes totais e E. coli. Na microbacia em estudo, além desses
dois parâmetros biológicos que foram analisados em todos os pontos, realizaram-se
também outras análises, porém apenas na nascente (P1). Os demais parâmetros
foram: presença de bactérias heterotróficas, Pseudomonas aeroginosa, Clostridium
perfrigens, e Enterococcos sp. conforme estabelece a Diretoria Colegiada da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2005).
As concentrações de coliformes totais foram elevadas, sendo o menor valor
no P1 igual a 206,7 NMP/100mL e maior valor no P3 igual a 8406,7 NMP/100mL. O
grupo de bactérias Escherichia coli também foi menor no P1 com valor igual à 2,1
NMP/100mL e maior no P3 com valor igual à 481333,3 NMP/100mL (Quadro 2). Isso
indica que a microbacia do Gambá recebe lançamento de efluentes logo após a
nascente até o exutório. Os valores de E. coli foram acima do limite mínimo
estabelecido pela Resolução CONAMA nº 357/05 de 1000 NMP/100mL. Apenas o
P1 se enquadra nessa legislação. Quando comparada com ANVISA (2005), nenhum
dos pontos se enquadra.
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QUADRO 2 – Resultado dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos em cada ponto de coleta e
valores de referencia das resoluções do CONAMA e da Anvisa.
Valor Máximo
Valor Máximo
Local de coleta
Permitido
Permitido
Parâmetros
CONAMA
Anvisa
Unidade
Ponto 1 Ponto 2
Ponto 3
357/05
275/05
Materiais
Não
Não
Não
Flutuantes
Odor
Não
Sim
Sim
Virtualmente
Ausente
Corantes
Não
Não
Não
Resíduos
Sim
Sim
Sim
Sólidos
Temperatura do
°C
31
34
30
ar
Temperatura da
°C
28
32
29
água
pH
5,58
6,61
6,70
6-9
Cor
mgPt/L
61
141
272
75
Turbidez
UNT
2
20
52
100
3,7mg/L N,
Nitrogênio Total
mg/L
3,808
2,271
18,144
para pH ≤ 7,5
Nitrato
mg/L
3,8
1,6
2,4
10
Nitrito
mg/L
0,002
0,016
0,014
1
Fósforo total
mg/L
0,033
2,63
3,07
0,1
Sólidos totais
mg/L
127
383
198
2,0UFC ou
Coliformes totais NMP/100mL
206,7
288,5
8406,7
1000
2,2NMP
Escherichia coli NMP/100mL
2,1
521333,3 4813333,3
1000
ausente
2,0UFC ou
Enterococos sp. UFC/100mL
0,0
2,2NMP
Clostridium
2,0UFC ou
UFC/100mL
23,3
perfrigens
2,2NMP
Pseudomonas
2,0UFC ou
UFC/100mL 3088,86
aeruginosa
2,2NMP
Bactérias
UFC/100mL 4973,665
heterotróficas

Os elevados valores de E. coli indicam que o Córrego Gambá pode oferecer
riscos à saúde da população que ocupam as suas margens, além de diminuir as
possibilidades de usos múltiplos da água.
O grupo de bactérias Pseudomonas aeruginosa, Clostridium perfringens,
Enterococcus sp. e as bactérias heterotróficas foram analisadas somente na
nascente do córrego, ocorrendo as concentrações de 3088,86 UFC/100mL,
23,3UFC/100mL, 0,0 UFC/100mL e 4973,6 UFC/100mL, respectivamente. A espécie
Pseudomonas aeruginosa é reconhecida como patógeno oportunista responsável
por septicemias fatais principalmente em crianças e podem desempenhar papel
importante em surtos de gastroenterites veiculadas pela água.
Vários estudos têm utilizado C. perfringens como um indicador de qualidade
de água, pois os esporos sobrevivem por mais tempo em águas fluviais e resistem a
condições ambientais desfavoráveis ao ambiente, assim são úteis na detecção de
contaminação fecal remota. Em ambientes com baixa influência antrópica, as
bactérias do grupo Enterococcus sp., são pouco encontrados nas amostras de água,
por isso sua presença pode não ter sido detectada na nascente. De acordo com a
ANVISA (2005), que estabelece as características microbiológicas para água mineral
e água natural, as análises realizadas no P1 apresentaram resultados acima do
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limite máximo estabelecido que é de 2,0 UFC/100 ml para C. perfringens e
Pseudomonas aeruginosa.
A determinação da quantidade de bactérias heterotróficas em águas é um
importante instrumento auxiliar no controle bacteriológico para avaliação das
condições higiênicas e de proteção dos poços e fontes. A presença de bactérias
heterotróficas em quantidades elevadas pode impedir a detecção de coliformes, seja
devido à produção de fatores de inibição, seja por um desenvolvimento mais intenso.
É de extrema importância a determinação da densidade de bactérias heterotróficas,
pois assim pode-se determinar possíveis causas de deterioração da qualidade da
água.
No Quadro 3 é apresentado o resumo dos impactos ambientais decorrentes
do processo habitacional na microbacia do Córrego Gambá, bem como as
recomendações propostas para minimizar esses impactos.

EROSÃO

-O curso d’água apresentase canalizado em toda sua
extensão;
-Vias
totalmente
pavimentadas tendo pouca
infiltração, intensificando o
escoamento superficial;
-A
foz
apresenta
suscetibilidade à erosão
laminar.

RESÍDUOS

Diagnóstico
-A vegetação encontra-se
esparsa e fragmentada. O
estrato
alto
apresenta
16,46%
de
vegetação
arbórea;
-A
foz
apresenta
considerável
vegetação,
composta
de
espécies
herbáceas, arbustivas e
arbóreas,
sendo
elas
exóticas.

-Carência
de
lixeiras
públicas na microbacia;
-Acondicionamento,
armazenamento
e
disposição
final
inadequados dos resíduos
domiciliares;
-Despejo
de
efluente
doméstico bruto no Córrego
Gambá.

ÁGUA

VEGETAÇÃO

QUADRO 3 – Quadro Síntese contendo o diagnóstico, a problemática e as recomendações para as
cinco temáticas do método VERAH.

-Edificações
em
áreas
protegidas,
tais
como,
nascentes e APPs;
-A nascente no bairro Lixeira
apresenta-se
completamente antropizada;
-Despejo
de
efluente
doméstico bruto no Córrego
Gambá.

Problema

Recomendações

-A supressão da APP pela
urbanização infringe o
Código Florestal (Lei 12.727
/2012);
-Aumento do escoamento
superficial e aumento de
pico de enchente;
-Aumento da temperatura,
efeitos sobre o microclima.

-Recuperar a vegetação da área da
nascente (praça) com espécies nativas;
-Adotar técnicas de arborização nas
calçadas ao longo do canal hídrico com
espécies apropriadas;
-Usar pavimentação permeável nas
proximidades da nascente (praça).

-Evidência de movimento de
massa, tipo rastejo de solo
que pode evoluir para
escorregamento;
-O
alto
grau
de
impermeabilização somado
a declividade acentuada
gera concentração de fluxo
causando
colapso
dos
taludes ao longo do córrego
e
desgaste
das
vias
publicas.
-Não há programas de
incentivo a coleta seletiva;
- Disposição inadequada e
presença de resíduos em
calçadas, ruas e terrenos
baldios, no entorno e no
leito do córrego;
-Obstrução das bocas de
lobo
ocasionando
alagamento das ruas e
residências na época de
chuva.
-Contaminação do Córrego;
-Inviabilização do uso da
água para abastecimento
público;
-Alterações na qualidade
física, química e biológica
da água em decorrência do
despejo de efluentes.

-Construir calçadas que facilitem a
infiltração da água na microbacia
utilizando técnicas alternativas para
conter o movimento de massa;
-Readequar o sistema de drenagem de
águas pluviais;
-Plantio
dos
estratos
arbóreo,
arbustivos e herbáceas para aumentar
a infiltração de água no solo.

-Instalar
lixeiras
públicas
para
pedestres nas ruas, praças e ambientes
abertos;
-Coletar o lixo das residências
semanalmente;
-Criar projetos integrando moradores e
o poder público para incentivar a
reciclagem de resíduo domiciliar.
-Implantar
ações
de
educação
ambiental para a população da
microbacia.
-Instalar rede coletora e sistema de
tratamento de efluentes;
-Monitoramento quali-quantitativo da
água com base em normas vigentes;
-Implantar
ações
de
educação
ambiental para a população da
microbacia.
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HABITAÇÃO

-Existência de residências
ao longo do córrego e em
áreas declivosas impróprias
para ocupação;
Alta
densidade
populacional;
-Disposição inadequada do
esgoto doméstico, sendo ele
encaminhado para fossas
negras ou para o sistema de
drenagem de águas pluviais.

-Degradação da área de
preservação permanente.
-Presença de lixo em
terrenos baldios e nas
margens do córrego.
-A destinação de efluentes
para fossas negras e/ou
rede de águas pluviais que o
que causa poluição das
águas e do solo.

-Promover a arborização urbana e a
implantação de unidades de áreas
verdes;
-Instalar lixeiras em frente à todos os
domicílio;
-Promover
a
pavimentação
do
arruamento com material permeável,
que permita a infiltração da água e
recarga do aquífero.

CONCLUSÃO
A avaliação dos conjuntos de características das temáticas do VERAH
possibilita o entendimento da situação atual do Córrego Gambá. A microbacia
encontra-se em um processo intenso de degradação socioambiental.
A supressão da vegetação, a impermeabilização da microbacia, o relevo
juntamente com a presença de resíduos favorece grandemente o escoamento
superficial, possibilitando inundações nas épocas de chuvas, aumento de erosões e
carreamento de sedimentos e resíduos para o leito do córrego, além de causar a
deterioração das vias públicas e desbarrancamento de taludes. Isso compromete
também o abastecimento do lençol freático e causa a deterioração da qualidade das
águas superficiais.
O aumento do processo de degradação ocorre devido ao adensamento
populacional encontrado na região, em que podem ser encontrados, além de
moradias, centros comerciais, shopping center, rede de supermercados,
condomínios residências vertical e horizontal com intensificação contínua. Essas
construções ocupam lugares protegidos por lei (APP) e geram os mais diversos tipos
de resíduos nas vias públicas e no leito do córrego. Diante do resultados obtidos é
necessária a intervenção da gestão publica para controlar e minimizar os impactos
na microbacia, além de planejar o desenvolvimento futuro sem causar maiores
danos ao meio ambiente.
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