LAUDO TÉCNICO – QUARTA SEMANA
Universidade Municipal de São Caetano do Sul – USCS
Responsável Técnica: Profa. Marta Angela Marcondes
Equipe técnica: PROJETO EXPEDIÇÃO BILLINGS: PROBLEMAS E SOLUÇÕES

VALE SALIENTAR QUE:
Para a obtenção dos resultados foi levado em consideração o construto da legislação
vigente no país:
RESOLUÇÃO CONAMA 357/05 – que estabelece a classificação das águas nacionais em:
I.
II.

Classe especial
Classe 1

Classe 2: Segunda a resolução CONAMA 357/05:
Águas Doces de classe 2 podem ser destinadas:
a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional;
b) à proteção das comunidades aquáticas; c) à recreação de contato primário, tais
como natação, esqui aquático e mergulho, conforme Resolução CONAMA no 274, de
2000;
d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte
e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto; e
e) à aquicultura e à atividade de pesca.
III.
IV.

Classe 3
Classe 4

Levou-se em consideração a normativa para águas de classe 2, sendo assim todos os
resultados estão balizados nessa classificação. (Valores verificados na tabela abaixo)
Constituintes

Cor

Limite recomendado
CONAMA 357/2005
Classe 2
Ausente

Odor

Ausente

Turbidez

Até 100 UNT

Nitrogênio/
Amoniacal

3,7mg/L N, para pH ≤ 7,5 2,0 mg/L N, para 7,5 < pH ≤ 8,0 1,0 mg/L N,
para 8,0 < pH ≤ 8,5 0,5 mg/L N, para pH > 8,5

Fosforo total

até 0,030 mg/L

Oxigênio
Dissolvido

não inferior a 5 mg/L O2

pH

6,0 a 9,0

Ferro
0,3 mg/L Fe
Coliformes Fecais
1.000 UFC
PARA ÁGUA DE CLASSE 2 – SITUAÇÃO PERMITIDA
Segundo a Resolução:
“ II - coliformes termotolerantes: para uso de recreação de contato
primário deverá ser obedecida a Resolução CONAMA no 274, de 2000. Para os
demais usos, não deverá ser excedido um limite de 1.000 coliformes
termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 (seis)
amostras coletadas durante o período de um ano, com frequência bimestral. A
E. coli poderá ser determinada em substituição ao parâmetro, coliformes
termotolerantes de acordo com limites estabelecidos pelo órgão ambiental
competente”
Bactérias encontradas nas amostras

PERSISTÊNCIA DE Escherichia coli e Shiguella spp
1. Escherichia coli - bactéria que faz parte da flora intestinal de animais de sangue quente,
como seres humanos, por isso a presença desta bactéria na água se deve à contaminação
com fezes. As bactérias E.coli presentes no intestino humano não causam problemas a saúde,
mas quando encontradas em outros locais como a água utilizada para abastecimento ou
mesmo lazer, podem contaminar aos que entram em contato com essa água. Essas bactérias
podem causar doenças como a gastroenterite e infecção urinária, por exemplo. Forma de
contaminação: por meio de consumo de água ou alimentos contaminados com a bactéria e
neste caso ela poderá causar gastroenterite.
2.Shigella (existem 4 espécies; S. flexneri, S. boydii, S. sonnei , S. dysenteriae, porém
não consegui verificar qual a espécie ) todas causam disenteria bacilar ou shigelose, (todas tem
como sintomas fezes sanguinolentas associadas a dor intestinal). Pode ser adquirida ingerindo
água ou alimentos contaminados. Apenas pessoas contaminadas podem eliminar as bactérias
juntamente com as fezes e assim contaminar a água (se não houver um tratamento do esgoto
lançado)
SITUAÇÕES que PERSISTIRAM NOS pontos estudados da quarta semana
TDS – Sólidos Dissolvidos Totais mantiveram-se em grande quantidade em todos os pontos
estudados (P1C a P29CB)
Problemas do aumento das medidas desse parâmetro:

Assoreamento de ambientes aquáticos, o que diminui a capacidade de armazenamento do
reservatório
“Soterramento” de ovos, invertebrados e peixes (o que no caso da Billings, leva a diminuição
das possibilidades dos peixes se proliferarem e assim impedir a continuidade da atividade
pesqueira)
Aumento da turbidez da água, o que dificulta a entrada de luz e assim a produção de
oxigênio.

FLOTAÇÕES DE CIOANOBACTÉRIAS PERSISTÊNCIA NOS PONTOS 7, 8 , 18,
19, 24, 27
VALE SALIENTAR QUE AS FLOTAÇOES FORAM BEM MENOS INTENSAS
DOS PONTOS EM QUE FORAM OBSERVADAS NESSA SEMANA.
Explicando:
Segundo a CETESB:
“As florações podem ser de dois tipos: as denominadas ”scums”, ou natas, que apresentam
elevada concentração de clorofila a, duração de poucas horas ou dias e espessura de poucos
milímetros, e as “hyperscums” - com massa flutuante de células de espessura variando entre
50 e 75 cm, densamente compactada, que impede o movimento de água entre as células. A
duração dessas últimas varia de semanas até muitos meses. No entanto, algumas florações,
nas quais a densidade de algas é elevada, podem apresentar uma nata conspícua apenas em
algumas horas, apresentando uma distribuição mais uniforme na coluna d’água ao longo do
dia.”
Ainda segundo a CETESB:
“A ocorrência de florações de cianobactérias nos corpos d’água utilizados para abastecimento
urbano pode representar um sério risco à saúde da população, em razão da capacidade destes
organismos produzirem potentes toxinas. As florações também podem interferir no equilíbrio
dos ecossistemas aquáticos, pois criam um biofilme superficial que 17 altera a transparência
do meio, podendo conduzir à desoxigenação do corpo d’água. Além disso, representam um
sério problema para as estações de tratamento de água, pois podem causar perda de carga
dos filtros e alteração no odor e no sabor da água tratada, pela produção de geosmina e o MIB
- 2-metilisoborneol que são compostos metabólicos desses organismos. O estudo das florações
e o conhecimento de suas causas são essenciais para sua prevenção e manejo.”

Identificação das cianobactérias encontradas: (imagens acima aumento de 400X em microscópio óptico comum )
Divisão Cyanobacteria, Ordem Chroococcales, Família Microcystaceae
Não foi possível a identificação das espécies, merecendo um estudo mais aprofundado.

Resumo da situação encontrada:
Avaliação dos 29 pontos amostrados:
Dos 29 pontos amostrados e analisados, 1 ponto foi analisado como regular, 18 pontos como
ruins e 10 pontos como péssimos, como pode ser observado no gráfico baixo.
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Variação de oxigênio dissolvido na água nos 29 pontos estudados, levando-se em consideração
que pela legislação (RESOLUÇÃO CONAMA 357/2005) PARA SER CONSIDERADO DENTRO DOS
PADRÕES ESSA MEDIDA DEVE SER MANTIDA ACIMA DE 5mgL (microgramas por litro)
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Como pode ser observado no gráfico acima, apenas 2 pontos mantiveram o oxigênio dissolvido
acima de 5mgL, sendo que a maioria manteve-se entre 4,9 mgL – 3mgL, mas vale salientar que
não houve nenhum ponto observado com quantidades menores do que 3mgL.

Ainda a mesma resolução diz que o pH (potencial de hidrogênio) que mede índice de acidez e
alcalinidade deve ser mantido entre 6 – 9 , foi verificado que todos os pontos analisados
apresentaram pH nessa faixa, porém é importante verificar que em muitos pontos se pode
observar pH acima de 7,5 (que é uma faixa de maior conforto para as espécies que vivem
nessas águas).
Dos 29 pontos analisados 16 apresentaram pH acima de 7,5, ou seja tendendo a alcalinidade!
MAIS UMA VEZ A MICROBIOLOGIA APRESENTOU RESULTADOS MUITO ALARMANTES, OU
SEJA TODOS OS PONTOS APRESENTARAM UM NÚMERO ELEVADO DE UFC (UNIDADES
FORMADORAS DE COLÔNIA), VALE SALIENTAR QUE A LEGISLAÇÃO PRECONIZA QUE ESSAS
UNIDADES NÃO PODEM ULTRAPASSAR 1000 UFC EM 100ML.
DOS 29 PONTOS ANALISADOS TODOS SE MANITIVERAM COM VALORES MUITO ELEVADOS
PARA AS UNIDADES FORMADORAS DE COLÔNIAS.

