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RESUMO 

Os poluentes resultantes do deflúvio superficial agrícola são constituídos de 

sedimentos, nutrientes agroquímicos e dejetos animais. O trabalho busca através 

de padrões físico químico analisar se os cursos d’agua analisados vêm sofrendo 

algum tipo de contaminação que afeta o equilíbrio de ecossistemas pondo a vida 

humana, de animais e vegetais em risco. 

Palavras chaves: análise físico químico, Califórnia PR, contaminação. 

ABSTRACT 

The pollutants resulting from agricultural runoff surface are composed of sediment, 

nutrients and pesticides animal waste. The job search by chemical physical 

standards to consider whether the watercourses analyzed have suffered some 

kind of contamination that affects the balance of ecosystems by putting human life, 

animals and plants at risk. 
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INTRODUÇÃO 

A água é essencial para toda forma de vida da terra. Nos seres humanos 

necessitamos de vários litros diariamente para a nossa sobrevivência, seja para 

consumo, para a atividade domestica, para fins industriais, da agricultura, entre 

outros. (BAIRD,2011,P.579). Inclusive 70% do nosso corpo é constituído por 

água. A água doce é um premio, pois 97% da água do planeta estão nos mares e 



oceanos indisponíveis para beber, e três quartos da água doce estão presos nas 

geleiras e calotas polares, rios e lagos constituem uma das principais fontes de 

água potável, mesmo constituindo apenas 0,1% do total de suprimento de água 

doce. ( SANTOS, et al.2015). Segundo estimativas recentes a humanidade 

consome, principalmente na agricultura e pecuária, aproximadamente um quinto 

da água que escoa para os mares, e as previsões são que atinjam três quintos 

em 2025. (BAIRD, 2011, P.579,580). 

 Os poluentes resultantes do deflúvio superficial agrícola são constituídos de 

sedimentos, nutrientes, agroquímicos e dejetos animais, que ocorre 

principalmente o aumento da atividade primária das plantas e algas em 

decorrência do aporte de nitrogênio e fósforo proveniente das lavouras e da 

produção animal em regime confinado. (MERTEN, 2002). Por sua vez o lixo 

doméstico além de causar a poluição, pode causar assoreamento dos rios, e 

contribui para a ocorrência de varias doenças de veiculação hídrica como a 

cólera, a febre tifoide, leptospirose, hepatite A, entre outras. (ORTIZ, et al. 2008).  

Em 2005, foi criada a Resolução n. 357 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(Conama), a qual dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes 

ambientais para o seu enquadramento, além de estabelecer as condições e os 

padrões de lançamento de efluentes. De acordo com a referida resolução, as 

águas doces, salobras e salgadas são classificadas em 13 classes de qualidade, 

que devem ser respeitadas. (BRASIL, 2005). 

Hoje em dia com o avanço das áreas urbanas principalmente com as construções 

e destino incorreto a lixos e a esgotos vem contribuindo muito com a 

contaminação de nascentes, assoreamentos dos rios, entre outros problemas 

para o meio ambiente. O trabalho busca através de padrões físico químico 

analisar se esses cursos d’agua vêm sofrendo algum tipo de contaminação que 

afeta o equilíbrio de ecossistemas pondo a vida humana, de animais e vegetais 

em risco. A interferência do homem quer de uma forma concentrada, como na 

geração de despejos domésticos ou industriais, quer de uma forma dispersa, 

como na aplicação de defensivos agrícolas, contribui para a introdução de 

compostos tanto orgânicos como inorgânicos na água, afetando a sua qualidade. 

(Alves, et al. 2008). 



O estudo foi realizado no município de Califórnia, que é localizado no centro-norte 

do estado do Paraná, encontra-se na latitude 23º39´´00 sul e na longitude 

51º21´18 oeste estando a 773 metros de altitude em relação ao nível do mar.  

Foram coletadas quatro amostras de riachos que nascem nas proximidades e 

uma amostra na área urbana da cidade, sendo: Dois pontos no córrego Jacucaca, 

o primeiro com coordenadas -32.647931, -51363611por volta de dois quilômetros 

da nascente na área rural com bastante mata ciliar, e o segundo com 

coordenadas -23.661118, -51363695 já na área urbana, próximo a nascente com 

pouca mata ciliar e com algumas casa bem próximas, um ponto no córrego Atum 

com coordenadas -23.669671, -51.363852 foi coletado bem próximo a nascente 

na área rural, local de pastagem e com pouca mata ciliar, uma na agua da 

Varginha com coordenadas -23.667043, -51.331566 onde é feita a captação de 

água que abastece a cidade de Califórnia e o ultimo ponto é com a água que 

chega na torneira das casas de Califórnia com a água já tratada pela companhia 

de saneamento do paraná (SANEPAR).  

As amostras foram coletadas em frascos de um litro de vidro esterilizados que 

foram devidamente enxaguados cinco vezes com a água do rio para assim 

eliminar qualquer resíduo que possa vir alterar os resultados, as amostras foram 

coletadas na parte mais central dos riachos evitando as margens e assim 

evitando resíduos decorrentes de vários dias e visando uma profundidade media 

de 30 centímetros para evitar água da superfície. Nas coletas foi respeitado um 

período de dois dias em relação às chuvas para que houvesse o mínimo possível 

de interferência nos resultados. 

Após a coleta as amostras foram guardadas em uma caixa de isopor com gelo 

para conserva-las em baixas temperaturas (4ºC), preservando assim o máximo 

possível as suas características físico-químicas a serem analisadas. Em seguida 

encaminhadas para o laboratório de físico-química da FAP, para ser realizadas as 

análises. 

Os resultados das amostras serão apresentados em duas tabelas sendo a 

primeira com resultados da primeira coleta realizada em 24 de julho de 20016 nos 

pontos especificados e a segunda tabela com os resultados das analises das 



amostras coletadas nos mesmos pontos no dia 12 de outubro de 2016. As 

primeiras amostras foram feitas no período do inverno, período que coincidiu com 

bastante chuva o certamente contribuiu com alguns valores mais baixos. A 

segunda coleta foi feita em um período de bastante estiagem de no mínimo 20 

dias o que contribuiu com os valores mais elevados. 

 

Tabela 1 resultados das primeiras amostras dia 24/06/2016 

Analise 0xigenio 
Dissolvido 

mg/L 

p.H. Sólidos 
totais 

dissolvidos 

Potencial de 
redução e 
oxidação 

Condutividade 
elétrica 

Cloreto 
mg/L 

Ponto 1 6,3 8,8 53 ppm 183 110 us/cm 0,098 

Ponto 2 13,5 5,7 92 ppm 202 191 us/cm 0,077 

Ponto 3 6,4 5,5 53 ppm 192 113 us/cm 0,044 

Ponto 4 6,0 7,4 37 ppm 195 78 us/cm 0,055 

Ponto 5 6,3 7,8 42 ppm 150 91 us/cm 0,066 
 

Tabela 2 resultados das segundas amostras dia 12/10/2016 

Analise Oxigênio 
dissolvido 

mg/L 

p.H. Sólidos 
totais 

dissolvidos 

Potencial de 
redução e 
oxidação 

Condutividade 
elétrica 

Cloreto 
mg/L 

 

Ponto 1 5,7 7,4 61 ppm 243 129 us/cm 0,077 

Ponto 2 5,2 5,5 99 ppm 270 209 us/cm 0,109 

Ponto 3 4,9 8,3 65 ppm 242 136 us/cm 0,087 

Ponto 4 4,7 7,5 55 ppm 206 120 us/cm 0,098 

Ponto 5 4,7 7,4 66 ppm 290 127 us/cm 0,142 

 

Nos resultados apresentados nas duas tabelas fica evidente a queda dos valores 

do oxigênio dissolvido e do p.H., esses resultados podem estar associados a 

estação climática que foram feitas as coletas. A primeira coleta foi feita em uma 

estação mais fria o que dificulta, por exemplo, a perda de oxigênio para o meio e 

com isso a agua retém mais desse gás e com isso os valores mais elevados o 

p.H. é muito importante para os estudos das águas, pois interfere no processo 

químico da água, além também de ser muito importante para o ecossistema 

aquático interferindo diretamente nos processos fisiológicos de diversas espécies. 

O oxigênio dissolvido na primeira coleta foi um valor superior com o da segunda 

coleta ao contrario com o potencial de redução e oxidação mesmo o potencial de 

redução e oxidação depender da interação do oxigênio dissolvido, mais o que 



tudo indica esses dados estão relacionados com microrganismos que estão 

presentes na água e estão ligados também ao período maior de estiagem maior 

da segunda coleta. A condutividade elétrica e o cloreto também tiveram 

alterações nesses dois períodos, o cloreto é dividido em sais de sódio, de 

potássio e de cálcio, já a condutividade elétrica esta relacionada a presença de 

substâncias iônicas dissolvidas, quanto maior a concentração iônica da solução 

maior a sua capacidade de conduzir correntes elétricas. E os resultados foram 

comparados com a resolução no 357, de 17 de março de 2005 do CONAMA que 

apontam que as aguas são de boa qualidade para o consumo após tratamento. 
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