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MAIS UMA VEZ 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

não inferior a 5 mg/L O2

Dissolvido
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)

EM TODOS OS PONTOS ANALISADOS FORAM ENCONTRADAS AS BACTÉRIAS ACIMA
DESCRITAS, PORÉM NOS PONTOS 11E, 28E, 29E, 30E e 31E as Unidades Formadoras

de Colônias (UFC) estavam dentro do que é estabelecido pela lei, isso é
extremamente positivo!
Ou seja, dos 31 pontos analisados 5 estavam com esse parâmetro dentro do que é
estabelecido por lei e 26 estavam fora do que é preconizado pela RESOLUÇÃO
CONAMA 357/2005.

RESUMO DA SEMANA:
Quilômetros percorridos 85 Km (margens)
31 pontos analisados
Ausência de flotação de Algas em todos os pontos (isso é um fato positivo)
Dos 31 pontos analisados e 85 quilômetros percorridos durante a semana, 5 estavam bons e
26 estavam regulares, como pode ser observado no gráfico abaixo (gráfico 1).
Gráfico 1: qualidade dos pontos analisados
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Podemos inferir que a melhoria da qualidade das águas nos pontos analisados se deve a
ausência de ocupações em metade dos pontos (gráfico 2), o que diminui sensivelmente a
possibilidade da entrada de esgoto doméstico não tratado.
Gráfico 2: Nível da presença de ocupações às margens dos pontos analisados.
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A quantidade de oxigênio dissolvido melhorou significativamente, se comparado aos outros
pontos estudos nas semanas anteriores, como pode ser observado no gráfico 3. Em todos os
pontos o oxigênio dissolvido se manteve acima do que é estabelecido por lei (acima de 5mg/L).
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Em todos os pontos o pH manteve-se dentro da média estabelecida por lei! (entre
6,0 – 8,0)
Todos os pontos analisados estavam no município de São Bernardo do Campo! As
imagens abaixo retratam o trajeto percorrido durante a semana.

