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RESUMO 

 

 

Este trabalho teve o objetivo de identificar o nível de conservação da água do rio do Mato 

Grosso, localizado na Serra de Mato Grosso, município de Saquarema-RJ, nos anos de 2016 e 

2019, através do levantamento de dados ambientais, da avaliação de sua qualidade e da 

análise microbiológica, assim como de outros parâmetros, com intuito de gerar informações 

para um marco de suas características nesse período, incluindo as Unidades de Conservação 

presentes na região. Considerando a escolha de diferentes trechos do rio, conforme o perfil 

longitudinal do mesmo, foram escolhidos 03 (três) Pontos (A, B e C) de estudo. A 

metodologia baseou-se na aplicação do Protocolo de Avaliação Rápida da Diversidade de 

Hábitat em trechos de bacias hidrográficas, para diagnosticar o estado de conservação do 

manancial, e os Testes Presuntivo de Coliformes Totais e Confirmativos de Coliformes Totais 

e Termotolerantes, para diagnosticar a presença de bactérias do tipo coliforme, e a Contagem 

Padrão de Bactérias, para determinar o número de bactérias heterotróficas totais, assim como 

também foi feita medição de pH e temperatura da água. Através dos resultados encontrados, 

de modo geral, foi possível identificar que o Ponto A (mais à jusante do rio) caracteriza-se 

como o ponto mais alterado, enquanto que os Pontos B (trecho médio inserido em Unidade de 

Proteção Integral) e C (mais à montante do rio) são mais conservados. Além disso, o ponto A 

apresentou o maior Número Mais Provável (NMP) de bactérias do tipo coliforme enquanto o 

ponto C apresentou o menor NMP. Constatou-se que, pelo baixo número de micro-

organismos presentes nos 03 Pontos, considerando os padrões estabelecidos de contagem 

padrão de número de colônias, haja a presença de um inibidor na água por provável 

contaminação química. Desta forma, conclui-se que ao longo do rio há perda de diversidade 

de habitat, possivelmente associada à proximidade do baixo curso do rio ao perímetro urbano. 

Por fim, sugere-se a realização de novos estudos para identificar o possível inibidor presente 

na água e para complementar a caracterização do rio do Mato Grosso a partir de outros 

aspectos. 
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ABSTRACT 

 

 

This work aimed to identify the water conservation level of the Mato Grosso river, located in 

the Serra de Mato Grosso, municipality of Saquarema-RJ, in the years 2016 and 2019, 

through the collection of environmental data, the evaluation of its quality and microbiological 

analysis, as well as other parameters, in order to generate information for a landmark of its 

characteristics in this period, including the Conservation Units present in the region. 

Considering the choice of different stretches of the river, according to its longitudinal profile, 

03 (three) Study Points (A, B and C) were chosen. The methodology was based on the 

application of the Rapid Assessment Protocol of Habitat Diversity in stretches of 

hydrographic basins, to diagnose the state of conservation of the stock, and the Presumptive 

Tests of Total and Confirmatory Coliforms of Total and Thermotolerant Coliforms, to 

diagnose the presence of coliform type bacteria, and the Standard Bacteria Count, to 

determine the number of total heterotrophic bacteria, as well as pH and water temperature 

measurements. Through the results found, in general, it was possible to identify that Point A 

(further downstream of the river) is characterized as the most altered point, while Points B 

(medium section inserted in Integral Protection Unit) and C ( upstream of the river) are more 

conserved. In addition, point A had the highest Most Likely Number (PWN) of coliform-type 

bacteria while point C had the lowest PWN. It was found that, due to the low number of 

microorganisms present in the 03 Points, considering the established standards of standard 

counting of number of colonies, there is the presence of an inhibitor in the water due to 

probable chemical contamination. Thus, it is concluded that along the river there is loss of 

habitat diversity, possibly associated with the proximity of the river's low course to the urban 

perimeter. Finally, it is suggested that further studies be carried out to identify the possible 

inhibitor present in the water and to complement the characterization of the Mato Grosso river 

from other aspects. 
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1 INTRODUÇÃO 

O bioma Mata Atlântica é um dos mais biodiversos como também ameaçados do 

mundo, sendo um dos 34 hotspots mundiais (SOS MATA ATLÂNTICA, 2017), cujos 

remanescentes florestais e áreas naturais não-florestais (campos de altitude, restinga herbácea 

e várzeas), conforme dados do Relatório Técnico do Atlas dos Remanescentes Florestais da 

Mata Atlântica (INPE; SOS MATA ATLÂNTICA, 2020), apresentam uma taxa total de 

apenas 15,2% (19.936.293 hectares), com base no ano de 2016. 

A importância da conservação desse bioma está relacionada com, além de sua alta 

riqueza, tal como espécies endêmicas e também ameaçadas de extinção, principalmente, os 

serviços ecossistêmicos fornecidos, como equilíbrio climático e do fluxo de mananciais 

hídricos (SOS MATA ATLÂNTICA, 2017), priorizando-se a manutenção e o incremento da 

qualidade e da quantidade de água de mananciais degradados, tendo em vista o 

comprometimento do estado de conservação da Mata Atlântica (MMA, 2013). 

Conforme o Atlas dos Mananciais de Abastecimento Público do Estado do Rio de 

Janeiro (INEA, 2018a), são considerados mananciais quaisquer fontes hídricas, tanto 

superficiais (águas que escoam ou são armazenadas na superfície terrestre) quanto 

subterrâneas (águas que ocupam a zona saturada do subsolo, aquíferos), podendo ser 

utilizadas no atendimento às demandas atuais e futuras.  

A Lei n° 9.433/1997, que, dentre outros, institui a Política Nacional de Recursos 

Hídricos (PNRH), estabelece como o primeiro dos seus objetivos “assegurar à atual e às 

futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos 

respectivos usos”. Para tanto, esses padrões de qualidade compatíveis com os usos 

preponderantes da água são assegurados através do enquadramento dos corpos d’água em 

classes, sendo estas estabelecidas pela legislação ambiental (BRASIL, 1997). 

Uma das principais regulamentações é a Resolução do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA) n° 357/2005 que dispõe, dentre outros, sobre a classificação dos 

corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento (ANA, 2020a). 

Como a maior parte da população brasileira vive na Mata Atlântica, os ambientes 

de água doce, além de abrigarem uma biodiversidade única, servem para o abastecimento de 

água, sendo os rios a principal fonte para cerca de 120 milhões de brasileiros, assim como 

fonte também para a irrigação na agricultura, pecuária e silvicultura (MMA, 2013). O Plano 

Estadual de Recursos Hídricos, elaborado pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA) em 

2014, através do mapeamento das condições dos mananciais do estado do Rio de Janeiro, 
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constatou “a ausência generalizada de florestas e outras formas de vegetação nas Áreas de 

Preservação Permanente (APPs) e Faixas Marginais de Proteção (FMPs)” (INEA, 2014). 

Contudo, apesar da relevância, os corpos d’água da Mata Atlântica continuam 

sofrendo impactos negativos, sendo a conservação e a preservação desses ambientes e sua 

cobertura vegetal a única garantia desse abastecimento para as gerações futuras e para o 

próprio desenvolvimento socioeconômico do país (MMA, 2013). 

Dentre as medidas de proteção e recuperação de mananciais se destacam: 

ações de disciplinamento do uso e ocupação do solo, conservação e restauração 

florestal, conversão produtiva, proteção e recuperação de nascentes e matas ciliares, 

práticas de conservação de solo e água, boas práticas de manejo agrícola e 

agropecuário e controle de fontes de poluição pontual e difusa (INEA, 2014). 

 

Diante disso, o objetivo geral do presente trabalho é identificar o nível de 

conservação da qualidade da água do rio do Mato Grosso, na Serra de Mato Grosso, 

município de Saquarema-RJ, conforme o estado de seu manancial, cujos objetivos específicos 

são: levantar dados sobre os aspectos socioambientais locais, avaliar comparativamente a 

qualidade da água no período do ano de 2016 e 2019, assim como conforme o perfil 

longitudinal do rio, e gerar informações para fomentar complementarmente futuros estudos na 

área de estudo. 
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2 ÁREA DE ESTUDO 

2.1 Localização 

Situado em Saquarema, município que integra a turística Região dos Lagos, 

localizado a Sudoeste do estado do Rio de Janeiro (figura 1), o distrito de Sampaio Correia é 

conhecido por seu Polo Industrial ou Polo de Desenvolvimento Econômico de Saquarema. De 

acordo com Sérgio Delafane (VITÓRIA PERFIL, 2010), proprietário da indústria de plásticos 

Vitória Perfil, isso se deve a benefícios fiscais concedidos pelos governos estadual e 

municipal aos empreendimentos localizados à margem da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), 

destacando-se a logística de transporte e escoamento pela BR-101 (sentido Nordeste), além da 

distância de aproximadamente 100 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro. 

 

Figura 1 – Localização do município de Saquarema (em verde) no estado do Rio de Janeiro, Brasil, assim como 

da Região dos Lagos (em azul) na qual está inserido 

 

Fonte: própria autora, 2020 

 

Além do Polo Industrial, o distrito possui pontos turísticos como a Igreja Nossa 

Senhora da Conceição, no centro de Sampaio Correria, a rampa de voo livre e a cachoeira do 

Roncador, ambas na Serra de Mato Grosso, cujas coordenadas geográficas de seu centróide é 

de aproximadamente 22º53’09’’S e 42º37’38’’O (figura 2). 
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Figura 2 – Localização da Serra de Mato Grosso através das coordenadas geográficas 

 

Fonte: Google Earth, 2020 

 

A Resolução do Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERHI-RJ) n° 

107/2013 define as Regiões Hidrográficas (RH) do Estado do Rio de Janeiro para fins de 

gestão, estando divididas ao todo em 09 (nove) unidades, a microbacia dos rios do Mato 

Grosso e Roncador, localizada na Serra de Mato Grosso, no município de Saquarema, fazendo 

divisa com o município de Maricá, encontra-se inserida na RH VI: Lagos São João. 

O rio do Mato Grosso, foco do presente estudo, se une ao rio Roncador formando 

apenas um leito que deságua na Lagoa da Mombaça ou Urussanga (figura 3), que junto com 

as lagunas de Jardim, Boqueirão e de Fora ou Saquarema formam o Sistema Lagunar de 

Saquarema, cuja área total é igual a 24 km² (CILSJ, 2005). Desta forma, esses rios são 

considerados como dois dos principais dentro dos ecossistemas aquáticos elencados (CILSJ, 

2005).  

 

 

 

 

 



21 
 

 
Figura 3 – Hidrografia e limite da microbacia do rio do Mato Grosso, com destaque deste através da seta (com 

marcação da autora) 

 

Fonte: própria autora, 2019 

 

2.2 Caracterização da Área de Estudo 

A Serra de Mato Grosso (figura 4) está sob domínio do bioma Mata Atlântica, 

cuja formação é de Floresta Ombrófila Densa Submontana, que varia de 50 até 500 m de 

altitude (IBGE, 2012). A Floresta Atlântica, que abrange formações como a Floresta 

Ombrófila Densa, é uma das coberturas vegetais que mais sofreu devastação como 

consequência da ocupação populacional e da expansão das fronteiras agropecuárias 

(KLIPPEL, 2011). Nas encostas da região da Serra de Mato Grosso, parte das áreas de 

floresta passaram por processos de devastação, sendo convertidas em pastos e capoeiras ralas 

(ROSAS; et al., 2003). 
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Figura 4 – Serra de Mato Grosso vista de frente com ponto de observação na direção Norte, destaque para a 

Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106) perpendicular à Serra (com marcação da autora) 

 

Fonte: própria autora, 2020 

 

O clima da região, conforme o sistema de classificação de Köppen-Geiger, é 

tropical (Aw), com temperatura média anual variando de 18 a 28ºC e precipitação anual entre 

800 e 2500 mm (com chuvas no verão), que é comum a toda região costeira no contorno de 

vales e planaltos com altitude abaixo de 400-450 m (ALVARES; et al., 2014). Conforme o 

Mapa de Clima do Brasil do IBGE (2002), o clima zonal ou genético do qual a região integra 

é Tropical Brasil Central, caracterizado como quente, cuja temperatura média está acima de 

18ºC em todos os meses do ano, e úmido, com um a dois meses secos. Os períodos de chuva 

mais recorrentes e de temperaturas mais elevadas ocorrem nas estações do ano primavera-

verão (ROSAS; et al., 2003). 

O solo da região, conforme o Mapa de Solos do Brasil, elaborado pelo IBGE em 

parceria com a EMBRAPA – Centro Nacional de Pesquisa de Solos (2001), é do tipo 

argissolo vermelho-amarelo (PVA14), composto por: argissolo vermelho-amarelo distrófico 

(PVA Distrófico), latossolo amarelo distrófico (LA Distrófico) e latossolo vermelho-amarelo 

distrófico (LVA Distrófico). Solos distróficos são aqueles cuja saturação por bases é baixa 

(inferior a 50%), apresentando baixa fertilidade e maior necessidade de adubação para fins 

agrícolas (SANTOS; ZARONI, 2018). 

Com relação ao relevo, a Serra de Mato Grosso possui vales com vertentes 

íngremes e desequilíbrios ambientais, causados pela agropecuária, sendo observadas 

voçorocas e evidências de movimentos de massa (FRIAS, 2011). Com essa expansão da 

agropecuária, são observados casos pontuais de desmatamento, as consequentes erosão do 

solo e redução do potencial hídrico (FRIAS, 2011). 

A microbacia hidrográfica dos rios do Mato Grosso e Roncador exerce importante 

papel de abastecimento de água para a população do entorno (figura 5), tendo em vista que a 
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empresa privada Águas de Juturnaíba que atende aos municípios de Silva Jardim, Araruama e 

Saquarema (CILSJ, 2005), não atua na Serra de Mato Grosso, com isso a comunidade local 

não recebe atendimento de concessionária de água, nem de coleta e tratamento de esgoto, 

ocorrendo despejo nos leitos dos rios (FRIAS, 2011). 

Figura 5 – Flagrante de captação de água no leito do rio do Mato Grosso (a), destacando-se a bomba (b) e a caixa 

d’água (c) de modo ampliado (com marcações da autora) 

   

Fonte: própria autora, 2019 

De modo geral, considerando a hidrografia da área de abrangência do Comitê das 

Bacias Hidrográficas da Região dos Lagos e do Rio São João, os usos dos recursos hídricos e 

dos ecossistemas aquáticos são: “abastecimento público, irrigação, suprimento de pequenas 

indústrias, mineração, produção de sal, recreação e lazer, navegação de pequenas 

embarcações e ainda como habitat de milhares de animais, plantas e microrganismos nativos” 

(CILSJ, 2005). Já com relação às principais ameaças, tem-se a canalização e retificação de 

rios, remoção de vegetação ribeirinha para fins agropecuários, abertura de canais de drenagem 

com intuito de secar baixadas, culminando na perda de áreas de brejos e florestas localizados 

na planície de inundação (CILSJ, 2005). 

A principal atividade econômica de Sampaio Correia, entre as décadas de 60 e 70, 

era a monocultura da cana-de-açúcar (FRIAS, 2011), destacando-se a antiga Usina Santa 

Luzia, cuja chaminé ainda pode ser observada da beira da Rodovia Amaral Peixoto. A 

construção desta Rodovia se deu sobre uma antiga via férrea que fazia parte da Estrada de 

Ferro Maricá. Atualmente, desconsiderando-se as moradias de veraneio, o viés econômico da 

população que vive na Serra de Mato Grosso é a agropecuária, destacando-se a agricultura 

familiar no cultivo de bananas, nas partes mais altas, e a cultura do coco-verde e da pecuária 
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de corte e leite, nas partes mais baixas (FRIAS, 2011). Além disso, também são cultivados e 

comercializados com frequência aipim, milho, cana-de-açúcar e frutas cítricas. 

 

2.3 Unidades de Conservação na Serra de Mato Grosso, Saquarema-RJ 

A definição de Área Protegida pela União Internacional para a Conservação da 

Natureza e Recursos Naturais (UICN) é dada como:  

um espaço geográfico claramente definido, reconhecido, com objetivo específico e 

gerido por meios eficazes, sejam jurídicos ou de outra natureza, para alcançar a 

conservação da natureza no longo prazo, com serviços ecossistêmicos e valores 

culturais associados (UICN, 2013). 
 

Conforme a Lei nº 9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza (SNUC), uma Unidade de Conservação (UC) é definida como:  

um espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, 

com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, 

com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de 

administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção (BRASIL, 

2000a). 
  

As UCs integrantes do SNUC estão divididas em dois grupos distintos: Unidades 

de Proteção Integral, que admitem somente o uso indireto dos recursos naturais com intuito de 

preservação da natureza (exceção de casos previstos em Lei); e Unidades de Uso Sustentável, 

que admitem o uso sustentável de parcela dos recursos com vistas a compatibilizar a 

conservação da natureza (BRASIL, 2000a). 

De acordo com o mapa de Unidades de Conservação Estaduais e Federais 

elaborado pelo INEA (2016), no município de Saquarema são abrangidas 02 (duas) UCs: o 

Parque Estadual (PE) da Costa do Sol e a Área de Proteção Ambiental (APA) de 

Massambaba. Entretanto, dentre todas as Unidades existentes no SNUC, observa-se que não 

estão incluídas no mapa as da categoria Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN). Ao 

verificar a listagem de RPPNs com Portarias definidas e reconhecidas pelo INEA, é possível 

encontrar a existência de uma localizada dentro do município: RPPN Mato Grosso II (INEA, 

2019a). 

Consultando o Painel Unidades de Conservação Brasileiras (PUCB) do Ministério 

do Meio Ambiente (MMA, 2019a), observa-se que no município de Saquarema são 

abrangidas 04 (quatro) UCs: a RPPN Mato Grosso, a RPPN Reserva Mato Grosso II, o PE da 

Costa do Sol e a APA de Massambaba. 

Ainda de acordo com o mesmo Painel (MMA, 2019a), com exceção do PE Costa 

do Sol, cujo tipo é de Proteção Integral, delimitando também o bioma Marinho, as outras 03 

(três) UCs seriam do tipo Uso Sustentável, enquanto que todas as 04 (quatro) UCs estão no 
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bioma Mata Atlântica. Contudo, conforme o Decreto Estadual n° 40.909 de 17 de agosto de 

2007, todas as RPPNs constituídas pelo poder público do estado do Rio de Janeiro estão 

incluídas no grupo do tipo Proteção Integral, sendo permitido apenas o desenvolvimento de 

atividades com fins científico, cultural, educacional, recreativo, interpretativo e turístico, 

sujeitas às restrições definidas pelo proprietário, o Plano de Manejo da RPPN e a Lei Federal 

n° 9.985/2000 (SNUC). 

Considerando a área de estudo do presente trabalho, conforme dados fornecidos 

pelo Cadastro Nacional de Unidades de Conservação - CNUC (MMA, 2019b) e pelo Painel 

de Unidades de Conservação Brasileiras do Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2019a), as 

UCs inseridas dentro dos limites da microbacia dos Rios do Mato Grosso e Roncador são a 

RPPN Mato Grosso e a RPPN Reserva Mato Grosso II. 

A RPPN Mato Grosso foi criada no ano de 2001, tem uma área igual a 26 

hectares, não possui Plano de Manejo, sua esfera administrativa é federal, cujo órgão gestor é 

o Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade (ICMBio) e a Portaria n° 72 de 

23/05/2001 (DOU 107-E de 04/06/2001) é o ato legal de sua criação (MMA, 2019b). O 

endereço da Unidade registrado no CNUC é “Freguesia de N. Senhora da Conceição, 3° 

Distrito de Saquarema” (MMA, 2019b), sendo este o distrito de Sampaio Corrêa, localizado 

no município de Saquarema (SAQUAREMA, 2006).  

A RPPN Reserva Mato Grosso II foi criada no ano de 2008, tem uma área total 

igual a 53,23 hectares, também não possui Plano de Manejo, já sua esfera administrativa é 

estadual, cujo órgão gestor é o INEA e a Portaria n° 269 de 10/11/2008 é o ato legal de sua 

criação (MMA, 2019b). O endereço da Unidade registrado no CNUC é “Estrada do Mato 

Grosso, s/n° - Bairro Mato Grosso, Cidade de Saquarema” (MMA, 2019b). Outro ato legal 

registrado é a Portaria n° 63 de 19/08/2009 que corresponde ao reconhecimento de RPPN da 

Unidade (MMA, 2019b). Além disso, conforme a publicação “Programa Estadual de Reservas 

Particulares do Patrimônio Natural: 10 anos de apoio à conservação da biodiversidade”, o 

proprietário dessa RPPN é o ambientalista Ney de Souza Pereira (INEA, 2018b), conhecido 

no meio artístico como o cantor Ney Matogrosso. 

Ainda de acordo com os dados fornecidos pelo CNUC (MMA, 2019b), tanto a 

RPPN Mato Grosso quanto a RPPN Reserva Mato Grosso II estão classificadas conforme as 

Categorias de áreas protegidas da UICN como “IV – Área de Manejo de habitats/espécies” 

(Categoria e Nome Internacional da área protegida), cujos Objetivos de Gestão são: “áreas 

com objetivo específico de conservação de determinadas espécies ou habitats. Muitas áreas 
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protegidas da Categoria IV necessitam de intervenções de manejo regulares e ativas para 

cumprir seus objetivos” (UICN, 2013). 

Acessando o Sistema Informatizado de Monitoria de RPPN (SIMRPPN) do 

ICMBio, observa-se a listagem de duas RPPNs na região: a primeira chamada RPPN 

Eldorado com uma área igual a 140,09 hectares, cujo proprietário é a Eldorado R F 

Construções, Urbanismo e Conservação Ltda ME; e a segunda chamada RPPN Mato Grosso 

com uma área equivalente a 26,11 hectares (MMA, 2019). De esfera administrativa federal – 

como órgão gestor o ICMBio –, a RPPN Eldorado tem a Portaria n° 856 de 09/10/2018 (DOU 

198 de 15/10/2018) como ato legal de sua criação. 

Por fim, ao consultar, em 2020, servidores da Superintendência Regional Lagos 

São João (SUPLAJ) do INEA sobre a existência de UCs no município de Saquarema, obteve-

se a informação da existência de outra UC que está sob responsabilidade da esfera 

administrativa municipal. Tem-se que o Decreto n° 1.299 de 23 de setembro de 2013, da 

Prefeitura do Município de Saquarema, dispõe sobre a criação do Refúgio de Vida Silvestre 

Mato Grosso – Tingui – Castelhañas com o objetivo de “assegurar a preservação do conjunto 

ecológico formado pelas Serras do Mato Grosso, Tingui, Castelhañas e Planícies, bem como 

os remanescentes de Mata Atlântica que o constituem” (SAQUAREMA, 2013). 

Dessa forma, tendo em vista os resultados obtidos sobre as UCs existentes no 

município de Saquarema e mais especificamente localizados na região da Serra de Mato 

Grosso, através dos portais dos órgãos ambientais pertinentes, elaborou-se o quadro 1 com 

intuito de resumir os dados encontrados. 

 

Quadro 1 – Unidades de Conservação inseridas na Serra de Mato Grosso, Saquarema-RJ, em 2020 

Fonte: própria autora, 2020 
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3 METODOLOGIA 

A metodologia de pesquisa do presente trabalho é de natureza quali-quantitativa, 

cujos métodos estão organizados da seguinte forma: 

a) Pesquisas preliminares sobre as características da área foco do estudo; 

b) Aplicação de Protocolo de Análise Rápida de Rio para avaliação da qualidade 

da água do rio do Mato Grosso; 

c) Medição de pH e de temperatura para análise da água do rio do Mato Grosso; 

d) Contagem de Coliformes Totais e Coliformes Fecais pelo Método do Número 

Mais Provável (NMP), através das técnicas de Teste Presuntivo e de Teste Confirmativo, 

como também de Plaqueamento Pour-Plate na contagem padrão de bactérias, para análise 

microbiológica da água do rio do Mato Grosso. 

Assim, a organização dos métodos conforme a ordem de execução e 

temporalidade pode ser observada no organograma a seguir (figura 6). 

 

Figura 6 – Organograma dos métodos utilizados com respectivas etapas 

 

Fonte: própria autora, 2020 
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3.1 Avaliação da qualidade da água do rio do Mato Grosso, Saquarema-RJ 

Os Protocolos de Avaliação Rápida de Rios são instrumentos complementares que 

fornecem informações e dados básicos, através da pontuação de indicadores ou parâmetros, 

sobre pontos (trechos) do ambiente fluvial e as espécies que nele residem, de modo geral, com 

a finalidade de monitorar a qualidade da água e gerenciar os recursos hídricos (RODRIGUES 

& CASTRO, 2008). Assim, os parâmetros que obtém maior pontuação refletem ambientes 

com melhor estado de conservação, já os de menor pontuação refletem ambientes mais 

degradados (RODRIGUES & CASTRO, 2008). Salienta-se que essa pontuação é realizada 

através da observação do ambiente pelo avaliador, ou seja, é de suma importância que o 

observador esteja apto a compreender os fenômenos naturais e antrópicos encontrados nos 

pontos estudados. 

Com o objetivo de identificar o nível de conservação de trechos de bacias 

hidrográficas através de uma ferramenta prática e de fácil compreensão para fins de ensino, 

Callisto, M. et al. (2002) elaboraram o Protocolo de Avaliação Rápida da Diversidade de 

Habitats. Desta forma, os quadros do Protocolo utilizados para avaliação dos trechos da 

microbacia do rio do Mato Grosso foram retirados do artigo “Aplicação de um Protocolo de 

Avaliação Rápida da Diversidade de Habitats em Atividades de Ensino e Pesquisa” 

(CALLISTO; et al, 2002).  

Os quadros (Anexos A e B) são adaptados dos Protocolos propostos pela Agência 

de Proteção Ambiental de Ohio (EPA, 1987), nos Estados Unidos da América, e por 

Hannaford et al. (1997), adequados às condições ecossistêmicas de natureza lótica presentes 

no médio e alto rio Doce (Minas Gerais-Brasil). 

O quadro 01 possui 10 parâmetros que são avaliados conforme uma pontuação 

igual a 0, 2 ou 4, além do preenchimento por informações que caracterizam o ambiente lótico, 

a situação do dia e da coleta de amostra de água. A pontuação igual a 4 reflete um ambiente 

com situação natural, enquanto que igual a 2 seria um ambiente com situação levemente 

alterada e igual a 0 com situação severamente alterada. 

Já o quadro 02 possui 12 parâmetros, enumerados de modo contínuo aos 

parâmetros do quadro 01, que são avaliados conforme uma pontuação igual a 0, 2, 3 ou 5, na 

qual 5 pontos reflete um ambiente com situação natural, 3, 2 e 0 pontos refletem ambientes 

com situações leve a severamente alteradas. 

Sendo assim, a partir da observação em um tempo médio de 30 minutos em cada 

ponto estudado e da soma das pontuações dadas aos parâmetros estabelecidos, são 
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apresentados e discutidos, em Discussão e Análise (item 4), os níveis de conservação dos 03 

Pontos (A, B e C) e as classes da água segundo a Resolução CONAMA n° 357/2005. 

 

3.2 Análise do pH e da temperatura da água do rio do Mato Grosso, 

Saquarema-RJ 

O pH (potencial hidrogeniônico) é um dos dados mais importantes e utilizados no 

processo de análise da água, influenciando diretamente nos ecossistemas aquáticos sobre a 

fisiologia das espécies e indiretamente contribuindo para a precipitação de elementos 

químicos tóxicos, como, por exemplo, metais pesados (EMBRAPA, 2011). 

A temperatura da água é outro dado importante que influencia direta e 

indiretamente em outros parâmetros, como a tensão superficial e a viscosidade da água, 

podendo, inclusive, afetar o crescimento e a reprodução de organismos aquáticos quando 

ultrapassa seus limites de tolerância térmica através, por exemplo, do lançamento de efluentes 

com altas temperaturas (acima de 35°C) nos corpos d’água (ANA, 2020b). 

No Laboratório de Processos Sedimentares e Ambientais (LAPSA), do Instituto 

de Geociências da Universidade Federal Fluminense (UFF), através da colaboração do prof. 

Julio Cesar de Faria Alvim Wasserman, foram feitas rinsagem e calibragem do pHmetro 

(figura 7) para que, na etapa de campo, viabilizasse a medição dos parâmetros pH e 

temperatura da água nos 03 Pontos (A, B e C) do rio do Mato Grosso. Para isso, o pHmetro 

foi calibrado na faixa de 4 a 7 (figura 8), pH ácido à neutro, estando dentro do padrão de 

águas naturais no Brasil (EMBRAPA, 2011). 

Figuras 7 e 8 – Rinsagem e preparo para calibragem do pHmetro; e, calibragem do pHmetro; respectivamente 

  

Fonte: própria autora, 2019 
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3.3 Análise microbiológica da água do rio do Mato Grosso, Saquarema-RJ 

O Manual Prático de Análise de Água da Fundação Nacional de Saúde 

(FUNASA, 2013) descreve que o objetivo da análise microbiológica da água é “fornecer 

subsídio a respeito da sua potabilidade, isto é, ausência de risco de ingestão de micro-

organismos causadores de doenças, geralmente provenientes da contaminação pelas fezes 

humanas e outros animais de sangue quente”. Por mais que a maioria dos micro-organismos 

presentes na água sejam inofensivos à saúde humana, o despejo de esgoto sanitário e a 

respectiva contaminação da água propiciam a proliferação de micro-organismos, como vírus, 

bactérias, protozoários e helmintos, prejudiciais à saúde humana, sendo caracterizados como 

patogênicos (FUNASA, 2013). 

Nesse sentido, os coliformes totais são bactérias do grupo coliforme, pertencendo, 

em sua maioria, aos gêneros Escherichia, Citrobacter, Klebsiella e Enterobacter, enquanto 

que os coliformes termotolerantes são um subgrupo, no qual a Escherichia coli. é a principal 

bactéria indicadora de contaminação fecal (FUNASA, 2013). 

No presente trabalho, a partir dos 03 (três) Pontos definidos, foram analisados 

parâmetros microbiológicos da água através da coleta das amostras (A, B e C) feita em 

recipiente Erlenmeyer estéril, assim como todo material utilizado no laboratório e a bancada 

igualmente esterilizada, através de pisseta, com álcool 70 para o manejo dos materiais.  

As amostras (A, B e C) coletadas através de frascos Erlenmeyer estavam livres de 

materiais secundários, como folhas, detritos ou partículas e sedimentos grandes (figura 9), 

sendo esta uma das etapas mais importantes no processo de análise da água, tendo em vista a 

possível contaminação das amostras na coleta, o que requer que hajam cuidados técnicos 

(FUNASA, 2013). 

 

Figura 9 – Coleta de amostra através de frasco Erlenmeyer (a); devida vedação com algodão envolvido em gaze 

(b) e, posteriormente, lacrado com papel kraft (c) (com marcações da autora) 

   

Fonte: própria autora, 2019 
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Após a coleta, as amostras (A, B e C) foram imediatamente transportadas até o 

Laboratório de Microbiologia, do Instituto de Química da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (UERJ), abrigadas da luz solar em uma caixa de isopor com gelo sem contato direto 

com o material. 

No laboratório, através da colaboração do técnico Cidinor Veiga dos Santos, 

foram feitas as contagens de coliformes totais e de coliformes fecais através do método do 

Número Mais Provável (NMP) ou método dos Tubos Múltiplos (TM) para a análise 

microbiológica das amostras. 

A primeira prática se refere ao Teste Presuntivo de Coliformes Totais e a 

Contagem Padrão de Bactérias.  

O Teste Presuntivo de Coliformes Totais tem objetivo de verificar a fermentação 

da lactose através da produção de gás nos tubos inoculados (PENHA; GONÇALVES, 2015). 

A partir de cada amostra, inocula-se 10 ml, 1 ml e 0,1 ml da água coletada em 03 séries de 03 

tubos de ensaio contendo 10 ml de Caldo Lauril Sulfato Triptose - LST (lactose) cada um, nos 

quais também há inserido um tubo de tamanho menor chamado de Durhan (figura 9). 

Importante que os tubos inoculados estejam bem homogeneizados para serem colocados na 

estufa (figura 11). 

A lactose é fermentada por pelos menos três gêneros do grupo de coliformes 

fecais: Klebsiella, Enterobacter e Escherichia. Contudo, salienta-se que os gêneros Klebsiella 

e Enterobacter incluem cepas de origem não fecal, o que pode não significar uma 

contaminação fecal numa amostra de água (PENHA; GONÇALVES, 2015). 

Desta forma, realiza-se uma leitura após 24 horas de incubação e outra após 48 

horas, ambas incubações a uma temperatura controlada de 35°C em estufa (figura 11). Da 

leitura tem-se que quando uma bactéria fermenta a lactose e produz gás CO2, é possível 

observá-lo através do tubo de Durhan (figura 10), verificando-se, então, quais tubos são 

positivos para a presença de coliformes. 
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Figura 10 – Tubos de ensaio com tubos de Durhan, sendo possível observar no tubo do meio a presença de 

coliformes pela produção de gás (com marcação da autora) 

 

Fonte: própria autora, 2019 

Após a contagem de tubos positivos por séries, consulta-se a Tabela de Número 

Mais Provável (Anexo C) para a obtenção de um NMP por 100 ml com um intervalo de 

confiança de 95%.  

 

Figura 11 – Colocação dos tubos inoculados na estufa (a); estufa fechada com os tubos inoculados (b); e, 

termômetro marcando 35°C (c); respectivamente (com marcações da autora) 

   
Fonte: própria autora, 2019 

 

A Contagem Padrão de Bactérias tem o objetivo de determinar o número de 

bactérias heterotróficas totais (Norma CETESB L5.201 – Bactérias Heterotróficas – 

Contagem de Placas) no meio de cultura Plate Count Agar – PCA (figura 13), tendo em vista 

a importância do controle da população bacteriana da água (PENHA; GONÇALVES, 2015). 
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Figura 12 – Placas de Petri descartáveis esterilizadas 

 

Fonte: própria autora, 2019 

 

Figura 13 – Embalagem do Agar (a) para contagem de microrganismos em placas e sua composição (b) 

  

Fonte: própria autora, 2019 

 

Para o procedimento de Contagem Padrão de Bactérias são coletados 22,5 ml por 

amostra e misturados em 225 ml de solução sorológica (composição de 0,85% de cloreto de 

sódio) (figura 14), compondo uma 10-1, realizando diluições sucessivas através da utilização 

de pipetas (figura 15). No plaqueamento dessas diluições, transfere-se 1 ml desse composto 

para as placas de Petri (figura 12) juntamente com o meio Agar de cultura liquefeito para, 

então, homogeneizar o conteúdo em movimentos circulares moderados e encubar as placas na 

estufa em posição invertida a 35°C durante 48 horas (PENHA; GONÇALVES, 2015). A 

sequência de diluições foi feita nas proporções de 10-2 até 10-6 para as 03 amostras (A, B e C), 

tendo em vista que se trata de água de rio que pode ter considerável contaminação. 
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Figuras 14 e 15 – Solução sorológica para o processo de diluição; e, pipetas usadas descartadas em solução de 

hipoclorito de sódio concentrado (13%); respectivamente 

   

Fonte: própria autora, 2019 

 

O meio Agar, assim como os demais meios de cultura dos Testes, é esterilizado na 

autoclave, onde é trabalhado o binômio tempo/temperatura, de 15min a 120°C, em 1,0 atm de 

pressão atmosférica ao nível do mar (figura 16). O meio é misturado ao material amostral 

após queda considerável da temperatura, mas sem deixar tão baixa a ponto de solidificar o 

meio, impossibilitando a homogeneização. 

 

Figura 16 – Autoclaves (a) e manômetro da autoclave marcando 120°C em 1,0 atm (b), respectivamente  

(com marcação da autora) 

  
Fonte: própria autora, 2019 

 

No processo de contagem, após 48 horas na estufa numa temperatura de 35°C, é 

selecionada uma placa de Petri que contenha entre 30 e 300 colônias para cada diluição de 

cada amostra (PENHA; GONÇALVES, 2015). No laboratório diz-se que é uma contagem de 

microrganismos viáveis, sendo aqueles que crescem nessas condições, podendo não 

representar toda a flora microbiana da água do rio, mas sendo bastante representativa. 
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A segunda prática se refere aos Testes Confirmativos de Coliformes Totais e de 

Coliformes Termotolerantes (Fecais).  

O Teste Confirmativo de Coliformes Totais, cuja incubação se dá em estufa no 

período de 48 horas numa temperatura de 35°C, tem o objetivo de evidenciar o crescimento 

dos coliformes no meio de cultura de caldo verde-brilhante com bile de boi (figura 17), sendo 

este um inibidor do crescimento de outros microrganismos que não são do grupo coliforme, 

mas que fermentam a lactose (PENHA; GONÇALVES, 2015). Os gêneros mais 

representativos neste Teste são Klebsiella, Enterobacter e Citrobacter. 

 

Figura 17 – Tubos inoculados com caldo verde-brilhante (a); e, embalagem do caldo verde-brilhante com bile (b) 
e sua composição (c); respectivamente 

   
Fonte: própria autora, 2019 

Já o Teste Confirmativo de Coliformes Termotolerantes (Fecais), cuja incubação 

se dá em banho-maria no período de 48 horas numa temperatura de 44,5°C (figura 19), tem o 

objetivo de evidenciar o crescimento da Escherichia coli, no meio de cultura de caldo E. coli - 

EC Medium (figura 18), que se caracteriza por ser uma bactéria reconhecidamente fecal do 

grupo coliforme, proveniente do trato gastrintestinal de animais de sangue quente, inclusive o 

homem (PENHA; GONÇALVES, 2015). 

 

Figuras 18 e 19 – Tubos inoculados com E. coli (EC Medium); e, banho-maria de laboratório com termômetro 

marcando 44,5°C; respectivamente 

   
Fonte: própria autora, 2019 
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4 DISCUSSÃO E ANÁLISE 

4.1 Avaliação da qualidade da água do rio do Mato Grosso, Saquarema-RJ 

A avaliação, através da utilização do Protocolo de Avaliação Rápida da 

Diversidade de Habitats em três trechos (3 Pontos: A, B e C) do rio do Mato Grosso, foi feita 

em dois anos não consecutivos, 2016 e 2019, afim de verificar possível retratação de cenários 

diferentes no caso de ocorrências de fenômenos, naturais ou antrópicos, que poderiam intervir 

no ambiente local. A localização geoespacial aproximada dos Pontos estão na figura 20, 

enquanto que suas respectivas coordenadas geográficas e altitudes, obtidas em campo através 

do aplicativo C7 GPS Dados (do Laboratório de Geomática da Universidade Federal de Santa 

Maria – UFSM/RS) estão na tabela 1, a seguir. 

 

Tabela 1 – Coordenadas geográficas dos 03 trechos (A, B e C) no rio do Mato Grosso 

Pontos Latitude Longitude Altitude (m) 

A 22°53’5,6’’S 42°37’48,3’’O -9 

B 22°52’58,7’’S 42°38’56,8’’O 67 

C 22°52’24,5’’S 42°39’6,8’’W 175 

Fonte: própria autora, 2016 

 

Figura 20 – Localização geoespacial aproximada dos Pontos A, B e C, com destaque, através da seta branca, da 
Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), e, através da seta verde, do divisor de águas (com marcações da autora) 

 

Fonte: Google Earth, 2020 
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Desta forma, os resultados obtidos no ano de 2016 e no ano de 2019 estão 

organizados nos itens 4.1.1 e 4.1.2, respectivamente. 

 

4.1.1 Avaliação realizada no ano de 2016 

A avaliação presencial nos 3 Pontos (A, B e C) referente ao ano de 2016 foi 

realizada no dia 20 de fevereiro, ou seja, durante a estação do ano verão. No dia anterior à 

avaliação, houve ocorrência de chuva leve na região foco do estudo, igual a 1,6mm, conforme 

dados da Estação Meteorológica Saquarema – Sampaio Correa (INMET, 2019). Contudo, no 

período (de 14h20min às 17h40min) em que foi feita a avaliação o tempo se manteve estável, 

com temperatura igual a 29,5°C (INMET, 2019), sol e algumas nuvens. 

Quanto às pontuações dadas (ilustradas nas tabelas 2 e 3), foram calculadas 

médias aritméticas para cada parâmetro que apresentou características distintas, cujas 

pontuações são diferentes, mas aproximadas entre si. Com isso, foram pontuados 22 

parâmetros ao todo. 

A seguir estão as duas tabelas (2 e 3), baseadas nos Protocolo de Avaliação 

Rápida da Diversidade de Habitats, preenchidas de acordo com as pontuações dadas a cada 

parâmetro para os Pontos A, B e C. Além de uma terceira tabela (4) com as pontuações finais 

(somatório) de cada Ponto e suas respectivas categorias. 

 

Tabela 2 – Preenchimento em 2016 do quadro 01 do Protocolo de Avaliação Rápida da Diversidade de Habitats 

em trechos de bacias hidrográficas, modificado da Agência de Proteção Ambiental de Ohio (EPA; EUA, 1987), 

onde 4 pontos representam situação natural, 2 e 0 situações leve e severamente alteradas, respectivamente 

Parâmetros Ponto A Ponto B Ponto C 

1. Tipo de ocupação das margens do 
corpo d’água (principal atividade) 

1 3 4 

2. Erosão próxima e/ou nas margens do 
rio e assoreamento em seu leito 

2 4 2 

3. Alterações antrópicas 4 4 3 

4. Cobertura vegetal no leito 4 4 4 

5. Odor da água 2 4 4 

6. Oleosidade da água 3 4 4 

7. Transparência da água 4 4 4 

8. Odor do sedimento (fundo) 4 4 4 

9. Oleosidade do fundo 4 4 4 

10. Tipo de fundo 3 3 3 

Fonte: própria autora, 2016 
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Tabela 3 – Preenchimento em 2016 do quadro 02 do Protocolo de Avaliação Rápida da Diversidade de Habitats 

em trechos de bacias hidrográficas, modificado de Hannaford et al. (1997), onde 5 pontos representam situação 

natural, 3, 2 e 0 situações leve a severamente alteradas 

Parâmetros Ponto A Ponto B Ponto C 

11. Tipos de fundo. 5 5 5 

12. Extensão de rápidos. 0 3 3 

13. Frequência de rápidos. 0 5 3 

14. Tipos de substrato. 2 3 3 

15. Deposição de lama 5 5 5 

16. Depósitos sedimentares. 3 5 3 

17. Alterações no canal do rio. 5 5 4 

18. Características do fluxo das águas. 5 5 3 

19. Presença de mata ciliar. 3 3 5 

20. Estabilidade das margens. 3 5 3 

21. Extensão de mata ciliar. 3 4 3 

22. Presença de plantas aquáticas. 2 3 3 

Fonte: própria autora, 2016 

 

Tabela 4 – Pontuação final de cada Ponto avaliado e suas respectivas categorias em 2016 

 Ponto A Ponto B Ponto C 

Pontuação Final 67 89 79 

Categoria Natural Natural Natural 

Fonte: própria autora, 2016 

 

Os Pontos, de acordo com o artigo de Callisto et al. (2002), podem ser 

classificados como impactados (quando obtém pontuação entre 0 e 40), alterados (de 41 a 60) 

ou naturais (acima de 61).  

De modo geral, como pode ser observado a partir da tabela 4, todos os 03 Pontos 

receberam pontuação final (somatório de todos os pontos) acima de 61, ou seja, podem ser 

considerados como trechos naturais, sofrendo nenhuma ou quase nenhuma alteração 

antrópica. Contudo, algumas evidências avaliadas demonstram que, principalmente, os Pontos 

A e C sofreram alterações que inclusive deram leve odor ruim à água do leito no Ponto A e 

aumentaram a erosão das margens para o leito do Ponto C, por exemplo. De fato, o Ponto A 

poderia ser considerado como o “menos natural”, o Ponto C como “mediano natural” e o 
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Ponto B como “mais natural”, mas esse tipo de classificação não convém ao Protocolo 

utilizado. 

De modo específico, os itens 4.1.1.a, 4.1.1.b e 4.1.1.c, a seguir, tratam dos Pontos 

A, B e C, respectivamente, para melhor compreensão de cada trecho estudado e avaliado. 

 

4.1.1.a Ponto A 

O primeiro trecho apresentado (Ponto A) está situado, de acordo com o perfil 

longitudinal, no curso inferior do rio do Mato Grosso, ou seja, está mais próximo de sua foz 

(figura 21). Acima deste trecho há uma ponte com estrutura de ferro (figura 22) que conecta a 

descontinuação da pequena rua, de terra, Mariana Ferreira de Carvalho (na qual não é possível 

atravessar com veículos, com exceção de motocicletas) por conta do próprio leito do rio e de 

sua conservação. Salienta-se que essa rua é perpendicular à Rodovia Amaral Peixoto (RJ-

106), sendo este, dentre os Pontos, o mais próximo dessa Rodovia. 

 

Figuras 21 e 22 – Ponto A observado em sentido ao Ponto B (à nascente do rio do Mato Grosso); e, Ponto A 

observado em sentido à foz do rio do Mato Grosso; respectivamente 

  

Fonte: própria autora, 2016 

 

Ao redor do Ponto A, fora da área de vegetação de mata ciliar (esta é 

aparentemente mantida, contudo, há evidências da substituição da vegetação original), estão 

situadas residências consideravelmente afastadas entre si, cujos terrenos tem áreas de 

aproximadamente 1.000m². Além disso, também há terrenos sem ocupação humana, 

possuindo vegetação arbórea ou com predomínio de gramíneas e solo exposto. 

Este Ponto é o mais próximo do perímetro urbano, com superfície mais plana, 

quando em comparação com os outros dois Pontos que são apresentados adiante. Sua 
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avaliação foi realizada a partir das 17 h e 10 min, apresentando, seu leito, profundidade média 

calculada igual a 16,6 cm (foi utilizado um metro para essa medição) e largura de 

aproximadamente 3 m (medida através de trena de fibra de vidro de 30m). 

As figuras 23, 24 e 25 ilustram características do Ponto A para avaliação dos 

parâmetros na aplicação do Protocolo de Avaliação Rápida da Diversidade de Habitats em 

trechos de bacias hidrográficas. 

 

Figuras 23 e 24 – Observação sobre a transparência e o tipo de fundo do Ponto A; e, amostra do substrato 

encontrado no Ponto A; respectivamente 

  

Fonte: própria autora, 2016 

 

Figura 25 – Amostra de água do leito no Ponto A para observação de sua transparência com (a) e sem fundo 

branco (b) 

  

Fonte: própria autora, 2016 

4.1.1.b Ponto B 

O segundo trecho (Ponto B) está situado no curso médio do rio do Mato Grosso, 

estando a uma distância de aproximadamente 3,14 km do Ponto A. O trajeto realizado para a 

determinação dessa distância foi feito pela rua Mariana Ferreira de Carvalho e pela avenida 

Francisco do Couto Pinheiro, ambas não pavimentadas. Além disso, este Ponto está inserido 
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no Refúgio de Vida Silvestre Mato Grosso – Tingui – Castelhañas, caracterizando-se por ser 

uma UC de proteção integral (como foi explanado através do item 1.3). 

Neste ponto não há residências, apenas áreas conservadas (figura 26). A única 

observação em relação as ações antrópicas evidentes é que uma de suas margens sofreu 

desmatamento (cerca de 12 m de extensão perpendicular, com exceções pontuais de árvores), 

sendo dominada por gramíneas e solo exposto, viabilizando o acesso aos poços naturais 

formados no leito do rio, conforme demonstra a figura 27, e tornando o ambiente uma área 

para lazer, conferindo à este trecho caráter recreativo. 

 

Figuras 26 e 27 – Ponto B observado em sentido ao Ponto A (à foz do rio do Mato Grosso); e, margem 
desmatada que permite o acesso ao leito, respectivamente 

  

Fonte: própria autora, 2016 

 

Sua avaliação foi realizada a partir das 14 h e 20 min, observando-se, próximo ao 

local, um carro abandonado e queimado, além de uma oferenda (figura 28). Vale salientar que 

nesse trecho do rio são encontradas, com frequência, oferendas e a presença de grupos que 

realizam rituais de cunho religioso. Contudo, essas oferendas acabam sendo retiradas pelos 

moradores locais para conservação do rio. 
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Figura 28 – Carro abandonado e queimado próximo ao trecho do rio escolhido como o Ponto B 

 

                                                                      Fonte: própria autora, 2016 

 

O Ponto B, por fim, é, entre os três, o que possui mais rápidos (figura 29), ou seja, 

em seu leito há gradientes relativamente altos, aumentando, assim, a velocidade da água e sua 

turbulência. Além disso, sua profundidade média calculada é igual a 87,5 cm, por se tratar de 

uma área com poços naturais, e sua largura é de aproximadamente 8,80 m. 

 

Figura 29 – Ponto B observado em sentido ao Ponto C (à nascente do rio do Mato Grosso), com destaque para a 

presença de rápidos 

                   

                                                                        Fonte: própria autora, 2016 
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As figuras 30, 31 e 32 ilustram características do Ponto B para avaliação dos 

parâmetros na aplicação do Protocolo de Avaliação Rápida da Diversidade de Habitats em 

trechos de bacias hidrográficas. 

 

Figuras 30 e 31 – Observação sobre a transparência e o tipo de fundo do Ponto B; e, amostra do substrato 

encontrado no Ponto B; respectivamente 

  

Fonte: própria autora, 2016 

Figura 32 – Amostra de água do leito no Ponto B para observação de sua transparência com (a) e sem fundo 

branco (b) 

  

Fonte: própria autora, 2016 

 

4.1.1.c Ponto C 

O terceiro trecho (Ponto C) está situado no curso superior do rio do Mato Grosso, 

ou seja, é o Ponto mais próximo de sua nascente (figura 33). Ele está a uma distância de 

aproximadamente 1,97 km do Ponto B (figura 34). O trajeto realizado para a determinação 

dessa distância foi feito pela continuação do trajeto do Ponto A ao B, logo após a avenida 

Francisco do Couto Pinheiro, havendo uma rua de terra sem nome que segue até a estrada do 

Universalismo. Quando esta é seguida até o fim, é possível encontrar o Ponto C. 
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Figuras 33 e 34 – Ponto C observado em sentido à nascente do rio do Mato Grosso; e, Ponto C observado em 

sentido ao Ponto B (à foz do rio do Mato Grosso); respectivamente 

  

Fonte: própria autora, 2016 

Em uma das margens do Ponto C há duas residências que estão localizadas em um 

mesmo terreno, mas se encontram consideravelmente distantes do leito do rio do Mato 

Grosso. Além disso, esse ponto se trata de uma passagem (figura 35), sem qualquer tipo de 

proteção, na qual pessoas e veículos atravessam, ou seja, há evidências claras de interferência 

no trecho do rio, como erosão que, inclusive, facilitou atravessá-lo. São, ainda, observadas 

quatro vigas de ferro com base de concreto para a possível construção de uma pequena ponte, 

mas esse processo foi nitidamente interrompido. 

 

Figura 35 – Ponto C observado pelas margens direita (a) e esquerda (b), demonstrando haver uma passagem que 

atravessa o leito 

  

Fonte: própria autora, 2016 

 

Outro aspecto a ser considerado é a temperatura da água coletada para avaliação 

visual de sua transparência, como é possível observar na figura 40, em que o vapor d’água se 
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condensa na parte externa da garrafa, apresentando umidade em sua superfície. Este 

fenômeno ocorreu apenas no Ponto C, por estar justamente no curso superior e mais próximo 

à nascente do rio do Mato Grosso. Por essa localização, teoricamente, esse trecho deveria 

apresentar melhores condições de conservação, mas por se tratar de uma passagem, sua 

pontuação final ficou abaixo do Ponto B. 

O Ponto C é o mais distante do perímetro urbano, com superfície do solo mais 

íngreme, quando em comparação com os outros dois Pontos apresentados. Sua avaliação foi 

realizada a partir das 16h, possuindo, seu leito, profundidade média calculada igual a 25cm e 

largura de aproximadamente 2 m. 

As figuras 36, 37 e 38 ilustram características do Ponto B para avaliação dos 

parâmetros na aplicação do Protocolo de Avaliação Rápida da Diversidade de Habitats em 

trechos de bacias hidrográficas. 

 

Figuras 36 e 37 – Observação sobre a transparência e o tipo de fundo do Ponto C; e, amostra do substrato 

encontrado no Ponto C; respectivamente 

  
Fonte: própria autora, 2016 

 
Figura 38 – Amostra de água do leito no Ponto C para observação de sua transparência com (a) e sem fundo 

branco (b) 

  
Fonte: própria autora, 2016 

 



46 
 

4.1.2 Avaliação realizada no ano de 2019 

A avaliação presencial dos 3 Pontos (A, B e C) referente ao ano de 2019 foi 

realizada em quatro dias não consecutivos: 31 de março, 15 de abril, 01 de julho e 09 de 

julho; ou seja, durante as estações do ano outono e inverno. Nos dias 01 e 09 de julho aplicou-

se o Protocolo por ocasião da coleta de amostras para análise microbiológica da água. 

Contudo, observou-se que as pontuações dadas não tiveram mudanças significativas nas 

quatro avaliações, o que significa dizer que as pontuações finais ficaram aproximadas a tal 

ponto de não modificarem a categorização final de cada Ponto, independentemente das 

condições do tempo. Com isso, optou-se por apresentar as pontuações dadas na avaliação 

presencial feita no dia 31 de março de 2019, por ser a data com condições ambientais mais 

similares à data da avaliação realizada em 2016. 

No dia anterior à avaliação, houve ocorrência de chuva leve na região foco do 

estudo, igual a 3,6 mm, conforme dados da Estação Meteorológica Saquarema – Sampaio 

Correa (INMET, 2019). Contudo, no período (de 16h00min às 17h20min) em que foi feita a 

avaliação o tempo se manteve estável, com temperatura igual a 27,7°C (INMET, 2019), Sol e 

algumas nuvens. 

Quanto às pontuações dadas (ilustradas nas tabelas 5 e 6), foram calculadas 

médias aritméticas para cada parâmetro que apresentou características distintas, cujas 

pontuações são diferentes, mas aproximadas entre si. Com isso, foram pontuados 22 

parâmetros ao todo, assim como no ano de 2016. 

Adiante estão as duas tabelas (5 e 6), baseadas nos Protocolo de Avaliação Rápida 

da Diversidade de Habitats, preenchidas de acordo com as pontuações dadas a cada parâmetro 

para os Pontos A, B e C. Além de uma terceira tabela (7) com as pontuações finais 

(somatório) de cada Ponto e suas respectivas categorias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

Tabela 5 – Preenchimento em 2019 do quadro 01 do Protocolo de Avaliação Rápida da Diversidade de Habitats 

em trechos de bacias hidrográficas, modificado da Agência de Proteção Ambiental de Ohio (EPA; EUA, 1987), 

onde 4 pontos representam situação natural, 2 e 0 situações leve e severamente alteradas, respectivamente 

Parâmetros Ponto A Ponto B Ponto C 

1. Tipo de ocupação das margens do 
corpo d’água (principal atividade) 

2 3 4 

2. Erosão próxima e/ou nas margens do 
rio e assoreamento em seu leito 

2 3 1 

3. Alterações antrópicas 2 2 2 

4. Cobertura vegetal no leito 4 4 4 

5. Odor da água 2 4 4 

6. Oleosidade da água 2 4 4 

7. Transparência da água 2 4 4 

8. Odor do sedimento (fundo) 2 3 4 

9. Oleosidade do fundo 2 4 4 

10. Tipo de fundo 4 4 4 

Fonte: própria autora, 2019 

 

Tabela 6 – Preenchimento em 2019 do quadro 02 do Protocolo de Avaliação Rápida da Diversidade de Habitats 

em trechos de bacias hidrográficas, modificado de Hannaford et al. (1997), onde 5 pontos representam situação 

natural, 3, 2 e 0 situações leve a severamente alteradas 

Parâmetros Ponto A Ponto B Ponto C 

11. Tipos de fundo. 3 5 5 

12. Extensão de rápidos. 0 3 3 

13. Frequência de rápidos. 0 5 4 

14. Tipos de substrato. 3 3 3 

15. Deposição de lama 3 5 5 

16. Depósitos sedimentares. 2 3 3 

17. Alterações no canal do rio. 5 5 4 

18. Características do fluxo das águas. 3 5 4 

19. Presença de mata ciliar. 2 3 4 

20. Estabilidade das margens. 2 5 3 

21. Extensão de mata ciliar. 2 4 4 

22. Presença de plantas aquáticas. 2 5 3 

Fonte: própria autora, 2019 
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Tabela 7 – Pontuação final de cada Ponto avaliado e suas respectivas categorias em 2019 

 Ponto A Ponto B Ponto C 

Pontuação Final 51 86 78 

Categoria Alterado Natural Natural 

Fonte: própria autora, 2019 

 

De modo geral, como pode ser observado a partir da tabela 7, os Pontos B e C 

receberam pontuação final (somatório de todos os pontos) acima de 61, mantendo suas 

categorias de trechos naturais, assim como no ano de 2016. Contudo, o Ponto A teve 

pontuação final abaixo de 61 e acima de 41, ou seja, é considerado como trecho alterado, 

diferentemente de 2016, sendo considerado na época como trecho natural por apresentar 

pontuação final acima de 61.  

De modo específico, os itens 4.1.2.a, 4.1.2.b e 4.1.2.c, a seguir, tratam dos Pontos 

A, B e C, respectivamente, para melhor compreensão de cada trecho estudado e avaliado, 

assim como comparados ao ano de 2016. 

 

4.1.2.a Ponto A 

Sua avaliação foi realizada a partir das 17 h e 20 min, apresentando, seu leito, 

profundidade média calculada igual a 21 cm (foi utilizado um metro para essa medição) e 

largura de aproximadamente 4,3m (medida através de trena de fibra de vidro de 30m), 

demonstrando que houve ligeiro aumento da largura em comparação com 2016. Da figura 39 

até a 43 ilustra-se o Ponto A e suas características para avaliação, no ano de 2019 em 

comparação com 2016, dos parâmetros na aplicação do Protocolo de Avaliação Rápida da 

Diversidade de Habitats em trechos de bacias hidrográficas, destacando-se modificações 

como extrato herbáceo e gramíneo menos denso, processo de assoreamento do leito, aspecto 

ligeiramente mais turvo da água, pontos de erosão e desmoronamento de ruína de antiga 

construção nas margens do Ponto A (figuras 44 e 45). 
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Figuras 39 e 40 – Ponto A com processo de assoreamento, observado em sentido ao Ponto B (à nascente do rio 

do Mato Grosso) e observado em sentido à foz do rio do Mato Grosso; respectivamente 

  

Fonte: própria autora, 2019 

 

Figuras 41 e 42 – Observação sobre a transparência do Ponto A com aspecto mais turvo; e, amostra do substrato 

encontrado no Ponto A; respectivamente 

  

Fonte: própria autora, 2019 

 

Figura 43 – Amostra de água do leito no Ponto A para observação de sua transparência com (a) e sem fundo 

branco (b), cuja aparência está mais turva  

  

Fonte: própria autora, 2019 
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Figuras 44 e 45 – Demonstração de observação de novos pontos de erosão e desmoronamento de ruína de antiga 

construção nas margens do Ponto A; respectivamente 

  

Fonte: própria autora, 2019 

 

4.1.2.b Ponto B 

Sua avaliação foi realizada a partir das 16 h e 45 min, com profundidade média 

calculada igual a 0,81m, por se tratar de um poço natural, e sua largura de aproximadamente 

8,80m, demonstrando estabilidade dessas medidas em comparação com 2016. Da figura 46 

até a 50 ilustra-se o Ponto B e suas características para avaliação, no ano de 2019 em 

comparação com 2016, dos parâmetros na aplicação do Protocolo de Avaliação Rápida da 

Diversidade de Habitats em trechos de bacias hidrográficas, destacando-se modificações 

como galhos podados, diminuição ligeira do extrato arbóreo na margem do Ponto B, substrato 

com maior presença de seixos, evidências de fogueiras e trechos desmatados para abertura de 

trilhas (figura 51). 

 

Figuras 46 e 47 – Ponto B observado em sentido ao Ponto C (à nascente do rio do Mato Grosso) e 

em sentido ao Ponto A (à foz do rio do Mato Grosso), respectivamente 

  

Fonte: própria autora, 2019 
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Figuras 48 e 49 – Margem de acesso ao Ponto B mais desmatada; e, amostra do substrato encontrado no Ponto 

B; respectivamente 

  

Fonte: própria autora, 2019 

 

Figura 50 – Amostra de água do leito no Ponto B para observação de sua transparência com (a) e sem fundo 

branco (b) 

  

Fonte: própria autora, 2019 

 

Figura 51 – Evidências de fogueiras (a) e trechos desmatados para a abertura de trilhas (b) no Ponto B 

  

Fonte: própria autora, 2019 

 

4.1.2.c Ponto C 

Sua avaliação foi realizada a partir das 16h, possuindo, seu leito, profundidade 

média calculada igual a 25cm e largura de aproximadamente 3,78m, demonstrando que houve 
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ligeiro aumento na largura em comparação com 2016. Da figura 52 até a 58 ilustra-se o Ponto 

B e suas características para avaliação, no ano de 2019 em comparação com 2016, dos 

parâmetros na aplicação do Protocolo de Avaliação Rápida da Diversidade de Habitats em 

trechos de bacias hidrográficas, destacando-se modificações como o nítido rearranjo das 

rochas alojadas no leito, processo de assoreamento do leito, e a presença da espécie aquática 

caranguejo-de-água-doce ou caranguejo-dulcícola (Trichodactylus fluviatilis). 

 

Figuras 52 e 53 – Ponto C observado em sentido à nascente do rio do Mato Grosso; e, Ponto C observado em 

sentido ao Ponto B (à foz do rio do Mato Grosso); respectivamente 

  

Fonte: própria autora, 2019 

 

Figura 54 – Ponto C observado pelas margens esquerda (a) e direita (b), com destaque para o processo de 

assoreamento de seu leito 

  

Fonte: própria autora, 2019 
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Figuras 55 e 56 – Observação sobre a transparência e o tipo de fundo do Ponto C; e, amostra do substrato 

encontrado no Ponto C; respectivamente 

  

Fonte: própria autora, 2019 

 

Figuras 57 e 58 – Amostra de água do leito no Ponto C para observação de sua transparência com (a) e sem 

fundo branco (b); e, presença de espécie dulcícola, caranguejo-de-água-doce 

   

Fonte: própria autora, 2019 

 

4.1.3 Outras Observações no ano de 2019  

Com a aplicação do Protocolo nos dias 15 de abril, 01 de julho e 09 de julho de 

2019, foi possível também verificar mais ocorrência de trechos em erosão no Ponto A (figuras 

59, 60, 61 e 62), evidências de fogueira e demais estruturas oriundas de ações antrópicas no 

Ponto B (figuras 63 e 64), assim como oferendas e a presença de outros animais de sangue 

quente (figuras 65 e 66), e, por fim, a presença de peixes dulcícolas e de lagarta sobre rocha 

com líquens (figuras 67 e 68). Corroborando, então, com as avaliações apresentadas 

anteriormente, observa-se que o Ponto A é o que sofreu maiores alterações, apresentado 

condições mais degradantes, o Ponto B é o mais frequentado por moradores locais, turistas, 

animais homeotérmicos, e o Ponto C é o que apresenta, aparentemente, uma biodiversidade 

mais conservada. 
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Figuras 59, 60, 61 e 62 – Trechos em erosão e suas evoluções, nas margens do Ponto A, de abril para julho de 

2019, conforme as setas (com marcações da autora) 

  

  

Fonte: própria autora, 2019 

 

Figuras 63 e 64 – Evidências de fogueira e demais estruturas de acampamento no Ponto B; e, estrutura de 

contenção (bambu) para travessia de pessoas do leito no Ponto B; respectivamente, ambos em abril (com 

marcações da autora) 

  

Fonte: própria autora, 2019 

 



55 
 

 

Figuras 65 e 66 – Oferendas encontradas no Ponto B; e, presença de outros animais de sangue quente (cavalo e 

cachorro) no Ponto B; respectivamente, ambos em julho (com marcações da autora) 

   

Fonte: própria autora, 2019 

 

Figuras 67 e 68 – Ponto C com presença de peixes dulcícolas, em abril; e, lagarta sobre rocha com líquens em 

julho; respectivamente (com marcações da autora) 

  

Fonte: própria autora, 2019 

 

4.1.4 Classificação dos três Pontos conforme a Resolução CONAMA n° 

357/2005  

De acordo com a Resolução CONAMA nº 357/2005, no uso das competências 

que lhe são conferidas pelo art. 14°, inciso I, considerando os itens “a”, “b”, “c”, “d”, “e” e 

“f”, a água do leito do rio do Mato Grosso nos Pontos B e C, tanto no ano de 2016 quanto no 

ano de 2019, pode ser considerada como classe 1, conforme as condições de qualidade das 

águas doces, podendo ser destinada às seguintes atividades descritas na Resolução, em seu art. 

4°, inciso II: 

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado; 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 que são consumidas cruas e de frutas que se 

desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película; 

(BRASIL, 2005). 
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Já a água do leito do rio Mato Grosso no Ponto A pode ser considerada também 

como classe 1 no ano de 2016, contudo, no ano de 2019, considera-se como classe 2, podendo 

ser destinada às seguintes atividades descritas na Resolução, art. 4°, inciso III: 

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 

aqüicultura e à atividade de pesca; (BRASIL, 2005). 

 

Com isso, o compilado das informações referentes às categorias resultantes das 

avaliações presenciais, conforme o Protocolo de Avaliação Rápida da Diversidade de Habitats 

em trechos de bacias hidrográficas, e às classificações conforme a Resolução CONAMA n° 

357/2005, dos 03 Pontos estudados (A, B e C), do ano de 2016 para o ano de 2019, é 

apresentado através da tabela 8. 

Tabela 8 – Categorias e classificações de cada Ponto durante o período de estudo 

 PONTO A PONTO B PONTO C 

Localização Mais à jusante Trecho médio Mais à montante 

Atividade Humana Travessia/ 

Propriedades rurais 

Recreação/Unidade 

de Proteção Integral 

Travessia/ 

Propriedades rurais 

Ano 2016 | 2019 2016 | 2019 2016 | 2019 

Pontuação Final 67 | 51 86 | 89 78 | 79 

Categoria Natural | Alterado Natural | Natural Natural | Natural 

Classificação Classe 1 | Classe 2 Classe 1 | Classe 1 Classe 1| Classe 1 

Fonte: própria autora, 2020 
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4.2 Análise do pH e da temperatura da água do rio do Mato Grosso, 

Saquarema-RJ 

O pH e a temperatura da água nos 03 Pontos (A, B e C) do rio do Mato Grosso 

foram medidos (figura 69) no dia 23 de julho de 2019, dia ensolarado com tempo estável, 

cujos valores encontrados estão na tabela 9.  

 

Figura 69 – Medição da temperatura (a) e do pH (b) da água do rio do Mato Grosso 

   

Fonte: própria autora, 2019 

 

Tabela 9 – Valores de pH e temperatura da água do rio do Mato Grosso 

Pontos pH Temperatura 

A 6,6 21,1°C 

B 7,2 19,4°C 

C 7,1 19,1°C 

Fonte: própria autora, 2019 

 

De acordo com a Resolução CONAMA Nº 357/2005, no uso das competências 

que lhe são conferidas pelo art. 14°, inciso I, item “m”, o padrão de qualidade do pH para as 

águas doces deve estar entre 6,0 e 9,0, estabelecido assim para todas as classes de 

enquadramento. Desta forma, todos os três valores encontrados (tabela 9) se encontram dentro 

do padrão estabelecido na Resolução. 

A temperatura da água não é abordada na Resolução CONAMA Nº 357/2005, 

desta forma, optou-se por utilizar, para fins de comparação, a curva de qualidade traçada 

através de índices de qualidade da água. Estes índices surgiram da necessidade de reunir de 
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modo compacto informações sobre os parâmetros físico-químicos da água para fins de 

orientações e ações de gestão e conscientização (ANA, 2021).  

O Índice de Qualidade da Água NSF (IQANSF) é um dos principais utilizados 

pelas Unidades da Federação e foi desenvolvido com intuito de avaliar a qualidade da água 

bruta que, após tratamento, é usada para o abastecimento público, sendo composto por nove 

(09) parâmetros: oxigênio dissolvido, coliformes termotolerantes, pH, demanda bioquímica de 

oxigênio, temperatura da água, nitrogênio total, fósforo total, turbidez e resíduo total (ANA, 

2021). 

No caso do estado do Rio de Janeiro, o INEA produz os Boletins de Qualidade 

das Águas por Regiões Hidrográficas, com linguagem acessível ao público, baseados no 

IQANSF, com o objetivo de apresentar um retrato da qualidade dos rios por região (INEA, 

2021). 

Considerando que, para leitura da curva média de qualidade traçada, para o 

posterior cálculo do IQANSF, o valor do parâmetro de temperatura corresponde à diferença 

entre a temperatura de um sítio de referência e a temperatura da água no ponto de coleta 

(INEA, 2019b), cuja leitura resulta em um número de 0 (pior nota) a 100 (melhor nota); 

considerando que a maior diferença entre os 03 Pontos é igual a 2°C (21,1°C - 19,1°C), não 

representando uma grande diferença entre o trecho à montante e o à jusante, tem-se uma 

pontuação entorno de 90, conforme a leitura do gráfico (INEA, 2019c). A partir disso, 

entende-se que a temperatura da água do rio do Mato Grosso contribuiria de tal forma a 

categorizar como “excelente” o valor final do IQANSF. 

 Oportunamente, tendo em vista que o pH é um dos parâmetros que compõe o 

IQANSF, da leitura do gráfico correspondente, os valores para o pH de 6,5 a 7,5 recebem 

aproximadamente uma pontuação que varia de 70 até 92 (INEA, 2019c). Com isso, os valores 

de pH encontrados nos 03 Pontos de estudo equivaleriam a contribuir de tal forma a 

categorizar como “boa” à “excelente” a água do rio do Mato Grosso através do IQANSF. 

Por fim, consultando o banco de dados do INEA, através dos dados brutos para o 

cálculo do IQANSF no Boletim de Qualidade das Águas da RH VI – Lagos São João, tem-se 

que o pH e as temperaturas do ar e da água do rio Roncador (que integra a microbacia junto 

com o Rio do Mato Grosso), em 21 de agosto de 2019 (data mais próxima disponível com a 

da medição deste estudo), são iguais a 7,3, 22°C e 21,3°C, respectivamente, estando bem 

semelhantes com aos do presente trabalho. 
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4.3 Análise microbiológica da água do rio do Mato Grosso, Saquarema-RJ 

Dos resultados da análise microbiológica feita no presente estudo, tem-se que 

todas as amostras (A, B e C) testaram positivo para a presença de coliformes totais e 

coliformes termotolerantes. 

No dia 02 de julho de 2019 foram analisados os primeiros resultados do Teste 

Presuntivo de Coliformes Totais (24h/35°C), no qual realizou-se diluições sucessivas (10ml, 

1ml e 0,1ml) de cada amostra (A, B e C) para contagem de bactérias, sendo a primeira 

diluição a mãe e as demais sequenciais. Os resultados negativos encontrados na primeira 

leitura do Teste Presuntivo retornam para a estufa para a realização da segunda leitura, feita 

no dia 03 de julho de 2019 (48h/35°C), e os positivos foram repicados.  

Como é descrito no item 3.3 do presente trabalho, a leitura é feita através da 

contagem de tubos positivos por séries, que consiste em verificar a produção de gás em cada 

tubo de Durhan, ou seja, com a presença de coliformes, e da posterior consulta da Tabela de 

Número Mais Próvavel (Anexo C) para, então, obter um Número Mais Provável (NMP) de 

coliformes por 100 ml da amostra. 

Diante disso, como pode ser observado através do quadro 2, a amostra A (relativa 

ao Ponto A) apresentou o maior número de tubos positivos, gerando um NMP/ml igual a 460, 

enquanto que a amostra C (referente ao Ponto C) apresentou o menor número de tubos 

positivos com NMP/ml igual a 93.  

 

Quadro 2 – Determinação do Número Mais Provável, por 100ml e 95% de intervalo de confiança, para as 03 

amostras (A, B e C), através dos resultados do Teste Presuntivo de Coliformes Totais 

 
Fonte: própria autora, 2019 

 

Com os resultados positivos obtidos do Teste Presuntivo de Coliformes Totais, 

realizou-se o Teste Confirmativo de Coliformes Totais (48h/35°C) no próprio dia 03 de julho 

de 2019, tendo em vista que ambos devem ser feitos simultaneamente. Com a inibição do 

crescimento de outros micro-organismos que fermentam a lactose e não são do grupo 

coliforme, verificou-se a quantidade de tubos positivos para a presença de coliformes totais, 
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conforme consta no quadro 3, e determinou-se o NMP/ml, também através da consulta da 

Tabela de Número Mais Próvavel (Anexo C). Do mesmo modo, realizou-se o Teste 

Confirmativo de Coliformes Termotolerantes (Fecais), que evidencia o crescimento da E. coli. 

Quadro 3 – Determinação do Número Mais Provável, por 100ml e 95% de intervalo de confiança, para as 03 

amostras (A, B e C), através dos resultados do Teste Confirmativo 

 
Fonte: própria autora, 2019 

Como pode ser observado através do quadro 3, a amostra A (referente ao Ponto 

A) apresentou o maior número de tubos positivos para coliformes totais, gerando um NMP/ml 

maior que 1100, enquanto que a amostra C (referente ao Ponto C) apresentou o menor número 

de tubos positivos para coliformes totais com NMP/ml igual a 210. Já para os coliformes 

termotolerantes, a amostra A apresentou igual número de tubos positivos com a amostra B 

(relativa ao Ponto B), com NMP/ml igual 93, e a amostra C apresentou o menor número de 

tubos positivos, com NMP/ml igual 43.  

A Resolução CONAMA n° 357/2005 prevê que, para a água doce de classe 1, 

com exceção do uso de recreação de contato primário, “não deverá ser excedido um limite de 

200 coliformes termotolerantes por 100ml em 80% ou mais de pelo menos 6 amostras, 

coletadas durante o período de um ano, com frequência bimestral” (BRASIL, 2005), 

considerando, então, os valores encontrados para as 03 amostras (A, B e C), todas atendem à 

esta condição.  

Já a Resolução CONAMA n° 274/2000, que define os critérios de balneabilidade 

em águas brasileiras, prevê que a água considerada própria para banho categorizada como 
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“excelente” tem como condição, no máximo, 250 coliformes termotolerantes por 100ml “em 

80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas em cada uma das cinco semanas anteriores, 

colhidas no mesmo local” (BRASIL, 2000b), assim, todas também atendem à esta condição.  

Contudo, tratando-se de potabilidade, segundo a Portaria n° 2.914/2011, do 

Ministério da Saúde, que “dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da 

qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade”, estabelece que haja 

ausência de coliformes totais e Escherichia coli, sendo, ainda, determinada a contagem de 

bactérias heterotróficas (BRASIL, 2011), deste modo, todas não atendem à esta condição. 

No processo de Contagem Padrão de Bactérias, que determina o número de 

bactérias heterotróficas totais, realiza-se a contagem do número de colônias pela diluição 

utilizada no material de origem para, então, obter o número de Unidades Formadoras de 

Colônias (UFC) presentes na amostra. Para tanto, a contagem de colônias obtida deve estar 

entre 30 e 300 (PENHA; GONÇALVES, 2015), contudo, tendo em vista os resultados 

encontrados (tabela 10) no dia 04 de julho de 2019, considerou-se o número de colônias 

abaixo de 30 no presente trabalho. Já com relação às diluições, considerando que 

normalmente em 1:10 a carga microbiana é muito alta, o que pode dificultar a contagem pela 

sobreposição de colônias, tendo em vista que o objetivo é encontrar uma diluição 

intermediária para a contagem dentro do método (30-300 colônias), inicia-se a diluição em 

1:100. Desta forma, trabalhou-se com as diluições seriadas de 10-2 (1:100) a 10-6 (1:100000). 

Tabela 10 – Médias dos números encontrados de colônias nas diluições seriadas das três amostras (A, B e C) 

Amostras|Diluições 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 

A 11 4 2 0 0 

B 7 1,5 0 0 19 

C 7 50 1 0 0 

Fonte: própria autora, 2019 

 

A partir dos resultados apresentados na tabela 10, para as médias dos números 

encontrados de colônias nas diluições seriadas, tendo em vista que, com exceção da diluição 

10-3 da amostra C (igual a 50), todas ficaram abaixo de 30 colônias, foi necessária a coleta de 

novas amostras da água do rio do Mato Grosso para descartar a possibilidade de um erro 

analítico. Contudo, após a segunda realização do processo de Contagem Padrão de Bactérias 

com as novas amostras, no dia 17 de julho de 2019, foram encontrados resultados similares, 
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cujas contagens são todas insatisfatórias por apresentarem número de colônias abaixo de 30, 

como pode ser observado através da tabela 11. 

Tabela 11 – Médias dos números encontrados de colônias nas diluições seriadas das três novas amostras (A.1, 

B.1 e C.1)  

Amostras|Diluições 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 

A.1 16 0,5 1 0 1 

B.1 25 2,5 1 0 0,5 

C.1 5,5 4 0,5 2,5 2,5 

Fonte: própria autora, 2019 

 

Este fenômeno poderia estar associado à contaminação química da água por 

algum inibidor que tenha impedido o desenvolvimento da carga microbiana, ocasionando a 

necessidade de repetição do processo, podendo estar presente na água em apenas uma semana 

e na outra não. Contudo, como não houve alteração significativa na nova média de número de 

colônias, torna-se fundamental a realização de uma análise físico-química da água do rio do 

Mato Grosso, tendo em vista que provavelmente esteja contaminada quimicamente. 

Considerando, então, tanto a tabela 10 quanto a 11, a única diluição que se 

encontra dentro do parâmetro 30-300 é a 10-3 da amostra C (tabela 10). Desta forma, elegeu-

se essa diluição (1:1000) para o cálculo de UFC/mL das 03 amostras (A, B e C), cujos 

resultados estão na tabela 12. 

Tabela 12 – Média de bactérias heterotróficas (UFC por mL de amostra) das 03 amostras (A, B e C)  

Amostras Média de UFC/mL 

A 4.000 

B 1.500 

C 50.000 

Fonte: própria autora, 2019 

 

Com isso, tem-se que, do processo de Contagem Padrão de Bactérias, a amostra C 

(referente ao Ponto C), com uma média de 50.000 UFC/ml, é a única representativa conforme 

os padrões estabelecidos para contagem. Tendo em vista que o Ponto C é o mais à montante 

do rio do Mato Grosso, poder-se-ia afirmar que a contaminação química da água com a 

presença de um inibidor estaria à jusante do Ponto C, acarretando a contaminação do Ponto B 
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e do Ponto A. Contudo, como o número padrão para a contagem de colônias foi apenas 

encontrado na diluição 10-3 (tabela 10), tratar-se-ia apenas de uma hipótese. 

Segundo a Portaria n° 2.914/2011, quanto ao padrão de potabilidade da água, que 

determina que “a contagem de bactérias heterotróficas deva ser realizada como um dos 

parâmetros para avaliar a integridade do sistema de distribuição, devendo ser feita em 20% 

das amostras mensais de coliformes totais nos sistemas de distribuição, recomendando que 

não deva exceder a 500 UFC/ml de amostra”. Com isso, tem-se que a água do rio do Mato 

Grosso demanda tratamento para ser usada para consumo humano. 

Por fim, a seguir estão os principais registros fotográficos feitos durante a etapa de 

contagem, esta foi realizada por meio de um contador de colônias (figura 70), do número de 

colônias presentes nas placas de Petri de todas as amostras (A, B e C), sendo possível 

verificar a presença de bactérias e fungos (figuras 71, 78 e 79), como, por exemplo: 

 bactérias do gênero Sarcina (figura 72), podendo ser patogênicas, encontradas 

no solo e em cereais; 

 bactéria patogênica Pseudomonas aeruginosa (figura 73), encontrada no solo e 

em ambientes hostis; 

 bactéria não-patogênica Bacillus subtilis (figura 74 e 76), saprófita encontrada 

no solo e na água; 

 bactéria não-patogênica Bacillus thuringiensis (figura 75), encontrada no solo, 

possuindo efeito inseticida natural; 

 fungo Aspergillus niger (figura 77), contaminante comum de alimentos. 

 

Figura 70 – Contador de colônias para contabilizar o 

número de colônias presentes nas placas de Petri 

 

Figura 71 – Exemplos de Placas de Petri com a 

presença de colônias de bactérias 
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Figura 72 – Placa de Petri com a presença de Sarcina e 

levedura 

 

Figura 73 – Placa de Petri com a presença de 

Pseudomonas aeruginosa 

 

Figura 74 – Placa de Petri com a presença de Bacillus 

subtilis 

 

Figura 75 – Placa de Petri com a presença de Bacillus 

subtilis e Bacillus thuringiensis 

 

Figura 76 – Placa de Petri com a presença de Bacillus 

subtilis 

 

Figura 77 – Placa de Petri com a presença de 

Aspergillus niger 

 

Figura 78 – Placa de Petri com a presença de fungos 

 

Figura 79 – Placa de Petri com a presença de fungo  

 

Fonte: própria autora, 2019 
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5 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÃO 

Da aplicação do Protocolo de Avaliação Rápida da Diversidade de Habitats, com a 

finalidade de monitorar a qualidade da água do rio do Mato Grosso e identificar o nível de 

conservação deste manancial, observou-se que em 2016 todos os 03 Pontos (A, B e C) poderiam ser 

considerados como trechos naturais, sofrendo nenhuma ou quase nenhuma alteração antrópica. Já no 

ano de 2019, afim de verificar possível caracterização de cenários diferentes ao longo do tempo, os 

Pontos B e C mantiveram-se como trechos naturais, contudo, o Ponto A foi considerado como trecho 

alterado, refletindo um ambiente mais degradado comparativamente, possivelmente pela localização 

mais próxima ao perímetro urbano. A avaliação retratou o Ponto B como o trecho cujo ambiente 

apresenta melhor estado de conservação, possivelmente por estar inserido em Unidade de Conservação 

de proteção integral. Com base nessa avaliação e nos itens pertinentes, de acordo com a Resolução 

CONAMA nº 357/2005, a água do rio do Mato Grosso nos Pontos B e C, nos dois anos, pode ser 

considerada como classe 1, já no Ponto A pode ser considerada também como classe 1 em 2016, 

contudo, em 2019 considera-se como classe 2. 

Desta forma, conclui-se que ao longo do rio do Mato Grosso, do trecho à 

montante até o trecho à jusante, há perda da diversidade de habitat, assim como ao longo do 

tempo. 

Da medição de pH da água do rio do Mato Grosso, todos os valores encontrados nos 

03 Pontos (A, B e C) se encontram dentro do padrão estabelecido pela Resolução CONAMA nº 

357/2005, assim como, através do estudo do Índice de Qualidade da Água NSF, equivaleriam a 

contribuir de tal forma a categorizar como “boa” à “excelente” a água. Já da medição de 

temperatura, entende-se que contribuiria de tal forma a categorizar como “excelente” o valor 

final calculado para o IQANSF. 

Da análise microbiológica da água do rio do Mato Grosso, tem-se que todas as 

amostras (A, B e C) testaram positivo para a presença de coliformes. Dos coliformes totais, a 

amostra A (referente ao Ponto A) apresentou o maior número, enquanto que a amostra C 

(referente ao Ponto C) o menor. Já para os coliformes termotolerantes, a amostra C também 

apresentou o menor número, enquanto que as amostras A e B apresentaram maior e igual 

número. Todas as amostras atendem a condição prevista na Resolução CONAMA n° 

357/2005 para classe 1 de água doce, assim como também a condição de balneabilidade 

prevista na Resolução CONAMA n° 274/2000, podendo ser considerada como “excelente” a 

água do rio do Mato Grosso para banho. Já segundo a Portaria n° 2.914/2011, do Ministério 

da Saúde, todas as amostras não atendem a condição de potabilidade, tendo em vista a 

presença de coliformes totais e Escherichia coli, a principal bactéria indicadora de 

contaminação fecal. A etapa de Contagem Padrão de Bactérias, que determina o número de 
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bactérias heterotróficas totais, foi insatisfatória por apresentar apenas número de colônias fora 

do padrão estabelecido, sendo possível verificar através do plaqueamento a presença de 

bactérias e fungos em todas as amostras, tanto patogênicos quanto não-patogênicos. Desta 

forma, tem-se que a água do rio do Mato Grosso demanda tratamento para ser usada para 

consumo humano. 

A partir, então, das conclusões da análise microbiológica, torna-se fundamental a 

realização de novos estudos para análise físico-química da água do rio do Mato Grosso, tendo 

em vista que provavelmente esteja contaminada quimicamente, identificando possível inibidor 

presente na água que impediu o desenvolvimento da carga microbiana. 

Assim, o presente trabalho deve ser considerado apenas como um passo para 

futuros estudos que busquem a proteção da água e da biodiversidade na região da Serra de 

Mato Grosso, assim como estudos com enfoque em planejamento territorial integrado, 

considerando outras temáticas que extrapolam a ambiental. Os resultados podem ser 

aprimorados através da análise de outros parâmetros não contemplados, demandando estudos 

complementares, de acordo com os objetivos específicos de cada trabalho, assim como em 

conjunto com outras iniciativas, possibilitando a aplicabilidade na melhoria de políticas 

públicas e incentivando projetos de conservação da Mata Atlântica. 
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