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INTRODUÇÃO
O monitoramento e a avaliação da qualidade de águas superficiais e
subterrâneas são fatores primordiais para adequada gestão dos
recursos hídricos, permitindo a caracterização e a análises de
tendências e prospecções de cenários em bacias hidrográficas
(ANA, 2012).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Gráfico Box Plot dos parâmetros analisados

OBJETIVO
Avaliar as variações nas concentrações de parâmetros físico-químico
e biológicos em diferentes trechos de um reservatório de
abastecimento público.

METODOLOGIA
Os dados foram obtidos por meio da realização de quatro campanhas
de amostragens, no período de julho de 2017 a março de 2018, em
três trechos seqüenciais: entrada, reservação e reservatório de
captação, conforme Figura 1.
Figura 1. Área de estudo.

LEGENDA:
E- entrada;
R- reservação
C- captação

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A maioria dos parâmetros avaliados apresentam tendências de
redução da concentração da entrada (que drena áreas agrícolas e
urbanas) até a captação (bombeamento para ETA). As variações nas
concentrações podem ser justificadas pelas modificações de sistemas
lótico para lêntico, entre os dois primeiros trechos (entrada e
reservação), o que possibilita a sedimentação, incorporação por
organismos aquáticos ou diluição. O sistema estudado apresentou
potencial de atenuação da carga de contaminantes que drenam da
bacia de captação, no entanto, é importante a redução do lançamento
de cargas poluidoras para que não ocorra saturação do sistema.
As amostras foram coletadas no superfície, seguindo as orientações
descritas pela NBR nº 9.898 (ABNT, 1987) e pela guia nacional de
coleta e preservação de amostra (ANA, 2011). Foram analisados 16
parâmetros em campo e laboratório. Os resultados foram tabelados e
avaliados por gráfico de BoxPlot.
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