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“Através da água, diz o Alcorão, damos vida a tudo. Este 

ensinamento simples encerra uma profunda sabedoria. As pessoas 

necessitam tanto de água como de oxigênio: sem ela não haveria 

vida. Mas, para além dos lares, a água também dá vida num sentido 

mais amplo. As pessoas necessitam de água potável e de 

saneamento para manterem a sua saúde e dignidade. Mas para além 

dos lares, a água também sustenta os sistemas ecológicos e 

contribui para os sistemas de produção que mantêm os meios de 

subsistência das pessoas.” 

  Relatório do Desenvolvimento Humano 2006 
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Resumo 

Esta dissertação refere-se a avaliação da qualidade da água no ambiente fluvial do 

perímetro urbano de Riachão do Jacuípe, Bahia-Brasil através da determinação de 

parâmetro físico-químicos e microbiológicos, cálculo do índice de qualidade de água (IQA) e 

comparação com a Resolução CONAMA 357/05. A estratégia da escolha dos locais de 

coleta implicou na seleção de locais a montante e a jusante da ocupação urbana. Foram 

realizadas 3 campanhas de coleta entre novembro de 2013 e fevereiro de 2014n nos quais 

foram determinados os seguintes parâmetros para o cálculo do IQA/NSF: OD, DBO, 

nitrogênio total, fósforo total, turbidez, temperatura, sólidos dissolvidos totais, pH e 

coliformes termotolerantes. Com intuito de buscar melhor compreensão do ambiente fluvial 

estudado foi determinado o parâmetro complementar salinidade que foi comparada com o 

CONAMA 357/05. Os resultados do IQA/NSF mostraram que as localidades de Nova 

Esperança, Barragem, Bela Vista, Traz da Roça e Laranjeira apresentaram qualidade da 

água regular enquanto o Alto do Cruzeiro, Ponto Alto do Cruzeiro, Alto do Cemitério, 

Ranchinho, Rio Verde/ Jacuípe, Jatobá e Barra apresentaram qualidade da água ruim em 

fevereiro de 2014. Os resultados das análises do IQA/NSF e da Resolução CONAMA 

357/05 apontaram para uma maior poluição hídrica nas localidades que se encontram 

dentro da cidade, estando associadas à disposição de resíduos sólidos e efluentes 

domésticos “in natura” no ambiente fluvial. 

Palavras-Chave: CONAMA 357/2005, poluição hídrica, Rio Jacuípe, IQA  
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Abstract 

This dissertation refers to the assessment of water quality in the riverine environment of the 

urban perimeter Riachão Jacuípe, Bahia - Brazil through the determination of physico-

chemical and microbiological parameters. Calculation of Water Quality Index (WQI) and 

comparison with the CONAMA Resolution 357 / 05. The strategy of choice of sampling sites 

involved in the selection of sites upstream and downstream of urban occupation. 3 collection 

campaigns between November 2013 and February 2014N were performed in which the 

following parameters were determined for the calculation of WQI/NSF : DO, BOD , total 

nitrogen , total phosphorus , turbidity , temperature , total dissolved solids , pH and coliform 

thermotolerant . In order to seek better understanding of the fluvial environment studied was 

given the additional parameter that salinity was compared with the CONAMA 357/05. The 

results of the WQI / NSF showed that the localities of Nova Esperança, Barragem, Bela 

Vista, Traz da Roça and Laranjeira had regular water quality while the Alto do Cruzeiro , 

Ponte Alto Cruzeiro, Alto do Cemitério, Ranchinho , Rio Verde/Jacuípe, Jatobá and Barra 

showed poor water quality in February 2014. Results of analyzes of the WQI/NSF and 

CONAMA Resolution 357 / 05 indicated a greater water pollution in locations that are within 

the city being associated with waste disposal solid waste and domestic sewage " in natura " 

in the riverine environment . 

Key words: CONAMA 357/2005, water pollution, Rio Jacuípe, WQA 
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1. INTRODUÇÃO 

A ONU estabeleceu o ano de 2013 como o Ano Internacional de Cooperação da 

Água, na busca de soluções para preservar esse bem precioso, cada vez menos disponível 

para o uso industrial, agrícola, abastecimento humano e dessedentação animal, em 

decorrência da ação antrópica sobre o ambiente, que interfere na qualidade e quantidade 

dos recursos hídricos nos diversos continentes e regiões da Terra. Enquanto nas regiões 

tropicais, com cobertura vegetal abundante, a água está disponível em grandes 

quantidades, nas regiões áridas e semiáridas, a quantidade para consumo humano é 

restrita, isso demanda ações governamentais e da sociedade civil, na proteção dos 

mananciais, para garantir o abastecimento da água no futuro.  

Escassez e a má qualidade da água estão ligados, porque a contaminação reduz o 

fornecimento de água e aumenta os custos de tratamento para os diversos usos. A 

prevenção da poluição aumenta a eficácia  do abastecimento de água (CARPENTER, 

1998). 

 O Brasil possui uma relação entre demanda e disponibilidade confortável na região 

Amazônica, resultado de uma combinação de elevada disponibilidade hídrica com baixa 

demanda, devido à baixa densidade demográfica, contrastando com situações mais críticas 

do país, localizadas no Semiárido Nordestino, onde a disponibilidade hídrica é reduzida, 

estando associada à baixa pluviosidade e elevada evapotranspiração (ANA, 2012).  

Os baixos índices de precipitação e a irregularidade do regime hídrico dos rios na 

região Nordeste, aliado ao quadro hidrogeológico, em particular no Semiárido brasileiro, 

contribuem para a redução da disponibilidade hídrica superficial na região. Uma das práticas 

implementadas para garantir a oferta de água é a construção de açudes, que atuam de 

forma a armazenar água para os períodos secos, além de regularizar as vazões dos corpos 

d’água na região (ANA, 2012). 

O Estado da Bahia apresenta reservatórios importantes para o abastecimento de 

água para diversas comunidades, tais como o formado pela Barragem de Pedra do Cavalo, 

responsável por 70% do abastecimento da Região Metropolitana de Salvador, com 

capacidades de acumulação de 4.969 hm³, além do açude São José do Jacuípe, com vazão 

regularizada de 2,2 m³/s (ANA, 2012).  

 O Rio Jacuípe constitui no principal afluente do Rio Paraguaçu, drenando uma área 

de 12.278 km², do município de Morro do Chapéu até a Barragem de Pedra do Cavalo. O 

Rio Jacuípe abastece várias cidades que integram a Bacia do Jacuípe, a maioria localizada 

no polígono das secas, através da Barragem de França e da Barragem de São José do 

Jacuípe.  
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 A cidade de Riachão do Jacuípe teve seu povoamento resultante da privilegiada 

localização à margem do Rio Jacuípe, sendo fundada nos terrenos de uma fazenda de 

criação de gado, denominada Riachão, pertencente a João dos Santos Cruz, situada à 

margem esquerda do Rio Jacuípe. Encontra-se situada no Semiárido Baiano (Figura 1), na 

Região Econômica do Paraguaçu e Território de Identidade da Bacia do Jacuípe, possuindo 

área de unidade territorial 1.190,196 km² e uma população estimada em 35.237 hab. (IBGE-

2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 1 - Localização do Município de Riachão de Jacuípe – Bahia- Brasil, 2012.  

        Fonte: Adaptado de SIG-Bahia, 2008. 

 

Santiago (2010) verificou a vulnerabilidade do corpo hídrico em questão, através do 

georeferenciamento das áreas com lançamento de efluentes “in natura” e resíduos sólidos 

por meio da técnica do azul de metileno. A metodologia empregada a partir do azul de 

metileno na verificação da poluição do corpo hídrico mostrou-se satisfatória do ponto de 

vista depurativo e de grande utilidade, possibilitando uma avaliação preliminar quanto à 

presença de matéria orgânica no corpo fluvial.  Porém, é sabido que, para avaliar o grau de 

comprometimento da qualidade da água no ambiente fluvial do perímetro urbano de Riachão 

do Jacuípe, são necessárias análises químicas, físicas e biológicas das águas e, 

posteriormente, a comparação dos dados encontrados com a legislação brasileira. 

Na avaliação da qualidade da água utilizou-se o Índice de Qualidade da Água (IQA) 

que reflete as condições de lançamento de esgoto doméstico sem tratamento nos corpos 

d’água, bem como, as condições ambientais da localidade e visa transmitir à sociedade as 

informações sobre a qualidade da água em determinado trecho do rio na bacia hidrográfica.  
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1- Objetivos 

2.1- Objetivo Geral 

Avaliar a qualidade da água no ambiente fluvial do perímetro urbano de Riachão do Jacuípe. 

2.2- Objetivos Específicos 

 Determinar, caracterizar e discutir os valores dos principais parâmetros físicos, 

químicos e biológicos que caracterizem a qualidade da água do rio Jacuípe, no 

ambiente fluvial do perímetro urbano de Riachão do Jacuípe;  

 Comparar os valores dos principais parâmetros físicos, químicos e biológicos obtidos 

com os respectivos padrões de qualidade de água na Resolução CONAMA 357/05. 

 Analisar os níveis de poluição hídrica, através do Índice de Qualidade da Água (IQA). 

2- Referencial Teórico 

3.1- Urbanização e Bacias Hidrográficas 

Atualmente, existe uma preocupação maior dos organismos supranacionais, 

governos e sociedade quanto à disponibilidade de água para os diversos usos. O 

crescimento urbano e a urbanização são tendências dos países emergentes e 

subdesenvolvidos, que não dispõem de planejamento urbano necessário para alojar os 

migrantes em busca de emprego. Nos países desenvolvidos, o crescimento urbano e a 

urbanização foram consolidados em longos períodos, que possibilitaram planejar e resolver 

os problemas causados pela pressão antrópica no ambiente. 

 O crescimento urbano reflete a tendência que as pessoas têm de se deslocarem da 

zona rural para a cidade, em busca de uma qualidade de vida melhor. 

 O crescimento urbano é: 

Um processo espacial e demográfico e refere-se à importância crescente 

das cidades como locais de concentração da população numa economia ou 

sociedade particular. Isso ocorre quando a distribuição da população deixa 

de estar largamente assentada em lugarejos e aldeias para estar 

predominantemente em vilas e cidades (CLARK, 1985). 

 A urbanização consiste em um: 

Processo social e não espacial que se refere às mudanças nas relações 

comportamentais e sociais que ocorrem na sociedade, como resultado de 

pessoas morando em cidades. Essencialmente, isso refere-se às mudanças 

complexas do estilo de vida, que decorrem do impacto das cidades sobre a 

sociedade (CLARK, 1985). 

 O crescimento urbano e a urbanização atraem as pessoas de baixo poder aquisitivo 

para a cidade em busca de melhor qualidade de vida, através das oportunidades criadas 
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nos diversos segmentos do mercado de trabalho. O mercado de trabalho é seletivo e está 

organizado com base na qualificação profissional. Muitas vezes, a baixa qualificação impõe 

uma dura realidade às pessoas, que se veem forçadas a habitar em áreas de risco, como na 

planície de inundação e encostas, comprometendo a qualidade ambiental e agravando os 

problemas relacionados às doenças causadas pela disposição incorreta dos resíduos 

sólidos e esgotos.  

O saneamento ambiental é: 

O conjunto de ações socioeconômicas que têm por objetivo alcançar níveis 

de salubridade ambiental, por meio de abastecimento de água potável, 

coleta e disposição sanitária de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, 

promoção da disciplina sanitária de uso do solo, drenagem urbana, controle 

de doenças transmissíveis e demais serviços e obras especializadas, com 

finalidade de proteger e melhorar as condições de vida rural e urbana 

(FUNASA, 1999). 

 A desigualdade social é uma das principais causas das ocupações irregulares em áreas de 

proteção ambiental. 

Ver o desenvolvimento a partir das liberdades substantivas das pessoas 

tem implicações muito abrangentes para nossa compreensão do processo 

de desenvolvimento e também para os modos de promovê-los. Na 

perspectiva avaliatória, isso envolve a necessidade de aquilatar os 

requisitos de desenvolvimento com base na remoção das privações de 

liberdade que podem afligir os membros da sociedade (SEN,2005, p.49) 

 Geralmente, as pessoas pobres moram próximo às margens dos rios, pois esses 

terrenos geralmente são de domínio público. Por falta de opções, os habitantes desses 

assentamentos informais lançam seus resíduos e efluentes diretamente nos cursos d’água. 

Os moradores de assentamentos precários, sem acesso à água potável segura e de baixo 

custo, muitas vezes utilizam esses mesmos sistemas aquáticos poluídos para banhar e 

beber, ficando expostos a altos riscos de doenças transmitidas pela água (PNUMA, 2011). 

Fatores físicos, químicos e biológicos, tais como aqueles relacionados à geologia, à 

precipitação, à temperatura e à fauna e flora são moldados pelos rios. Diferenças nestes 

fatores, em diferentes bacias hidrográficas, frustram as tentativas de generalizar descrições 

quanto à capacidade de rios em absorver poluentes, ou de receitar prescrições para sua 

reabilitação e restauração. A enorme variabilidade dos tipos, da magnitude e da 

periodicidade das atividades humanas em bacias hidrográficas dificulta ainda mais qualquer 

esforço de generalização (PNUMA, 2011). 

Nesse contexto, tornam-se relevantes os estudos sobre a Bacia Hidrográfica, 

definida por Santos (2004) e Lima (2008), respectivamente, como “uma área ocupada por 

um canal principal e todos os seus tributários, cujos limites constituem os interflúvios, que 
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topograficamente delimitam outras bacias hidrográficas” e; “a área constituída por um 

complexo sistema fluvial, onde além do rio principal e seus afluentes, existe um contexto 

que necessita de uma gestão participativa, capaz de promover a sustentabilidade dos 

recursos físicos, biológicos e socioculturais de uma região”. 

A bacia hidrográfica pode ser definida como a interação dos fatores físicos, químicos, 

biológicos e antrópicos delimitados pela rede de drenagem, tendo como nível de base o rio 

principal que recebe a contribuição de sedimentos e água dos afluentes. 

Geomorfologicamente, o termo rio aplica-se exclusivamente para designar “corrente 

canalizada” ou confinada. Ele também pode referir-se aos canais sem água das regiões 

secas. Geologicamente a palavra rio é empregada, geralmente, para referir o tronco 

principal de um sistema de drenagem. Em outras palavras o rio constitui um corpo de água 

corrente confinada num canal (SUGUIO e BIGARELLA, 1990). 

De forma simplificada, o rio é um canal de água confinado, que serve como nível de 

base, podendo ser intermitente, situação em que não tem água, ou perene, quando 

permanece com água durante todo o período. Existem situações nas quais o canal fluvial 

pode deixar uma rugosidade no terreno, onde a água permanece confinada durante e após 

as chuvas. 

A infraestrutura hídrica impõe muitas mudanças aos sistemas aquáticos naturais. As 

grandes barragens, construídas para armazenamento de água, recreação e controle de 

inundações, têm a pretensão de alterar o regime hidrológico natural ao afetar os volumes, a 

distribuição e a periodicidade dos fluxos de água. Também retém sedimentos e fontes de 

alimentos utilizadas em deltas a jusante e afetam os regimes de temperatura, o que provoca 

alterações nos ecossistemas (PNUMA, 2011). 

Todos os sistemas construídos pelo ser humano podem levar à introdução de 

espécies exóticas; alterações na qualidade da água (nutrientes, oxigênio, temperatura); 

alterações nas dinâmicas de sistemas (fluxos volumétricos, duração e periodicidade); e 

capacidade de os ecossistemas prosperarem. Os Impactos de primeira ordem envolvem a 

modificação das características físicas, químicas e geomorfológicas de um rio ou fluxo de 

água, inclusive alterando quantidade, distribuição e periodicidade naturais (PNUMA, 2011). 

Os cursos d’água, independentemente da interferência humana, realizam três 

processos geomorfológicos básicos: erosão, transporte e deposição, construindo, dessa 

forma, seu próprio perfil de equilíbrio. Sua extensão, sua largura, sua profundidade, a 

velocidade de suas águas e seu padrão de canal resultam da atuação daqueles processos, 

estando eles adaptados e ao mesmo tempo os influenciando e alterando ao longo do tempo, 

evoluindo dinâmica e equilibradamente. (BOTELHO, 2011). 
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A erosão pode ser considerada, de forma genérica, como a retirada da camada 

superficial do solo pela água, vento etc. Esses agentes erosivos podem acelerar a perda de 

camadas sucessivas do solo na ausência da cobertura vegetal que diminui o impacto direto 

da água, do vento e demais agentes erosivos sobre o solo (SANTIAGO, 2010). A erosão 

pode ser física (corrasão) ou química (corrosão), podendo ocorrer os dois processos ao 

mesmo tempo. 

Segundo Christofoletti (1981, Powell 1876:191), “onde quer que uma área continental 

esteja acima de seu nível de base de degradação, a corrasão será manifestada pelo 

aprofundamento de seu canal; e onde quer que uma área continental com clima seco haja 

sido rebaixada até a proximidade do seu nível de base, há a corrasão manifestada pelo 

alargamento do seu canal”. 

A corrosão envolve todo e qualquer processo químico que se realiza como reação 

entre a água e as rochas superficiais que com ela estão em contato (CHRISTOFOLETTI, 

1981). 

Os estudos no âmbito das bacias hidrográficas, onde os processos hidrológicos e 

biogeoquímicos são medidos e observados, permitem o desenvolvimento de escalas 

temporais e espaciais  e fornecem uma base científica para modelar e compreender a 

qualidade da água (RICHARD, 2004). 

A qualidade de água de mananciais que compõem uma bacia hidrográfica está 

relacionada com o uso do solo na bacia e com o grau de controle sobre as fontes de 

poluição, seja ela difusa ou pontual. Entretanto, as alterações na qualidade da água estão 

diretamente relacionadas com as alterações que ocorrem na bacia hidrográfica, como na 

vegetação e no solo (TUCCI, 2004). Essa avaliação é tão importante que indicativos de 

degradação ambiental podem ser mostrados através de dados de qualidade de água.  

 

3.2- Qualidade da água no ambiente fluvial 

A qualidade e quantidade da água interferem diretamente nos avanços do 

desenvolvimento humano no mundo, através do ciclo biológico, químico e geológico que 

sustentam várias formas de vida na Terra.  

A água limpa e ecossistemas de água doce saudáveis proporcionam bens e serviços 

essenciais à subsistência das pessoas, entre eles água para irrigação, várzeas férteis para 

agricultura e pastagem e habitat para a proliferação de peixes e camarões para consumo 

próprio ou comercialização. A necessidade de água de qualidade adequada para a 

subsistência humana tem sido menos frisada que a necessidade de água em quantidades 

adequadas. Na realidade, os dois aspectos são necessários e a água poluída tende a 

reduzir ou eliminar a viabilidade de muitas atividades econômicas (PNUMA, 2011). 
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Os ecossistemas de água doce estão entre os mais degradados do planeta, em 

termos da perda de qualidade e da diminuição de quantidades de água (UN-Water, 2009). 

Devido a fatores que, provavelmente, serão agravados nos próximos anos, esses 

ecossistemas sofreram perdas de espécies e de habitat proporcionalmente maiores que 

outros ecossistemas terrestres ou marinhos (Revenga et al., 2000). Além de perdas 

irreversíveis de espécies, a degradação da qualidade da água reduz o valor econômico das 

funções desempenhadas por sistemas de água doce, inclusive a capacidade de tratar a 

água para usos humanos e de fornecer habitats importantes para espécies aquáticas 

(PNUMA, 2011). 

Segundo Manahan (2013), “o ecossistema consiste em uma assembleia de 

organismos vivos em interação (comunidade) e seu ambiente, onde a matéria é 

intercambiada de maneira cíclica. Um ecossistema tem componentes físicos, químicos e 

biológicos, além de fontes de energia, vias energéticas e intercâmbio de matéria”. 

A contaminação, o assoreamento, a eutrofização e a acidificação contribuem para o 

aumento dos poluentes no ambiente fluvial, que pode ser definido como: 

Uma substância presente em concentrações maiores que a natural, 

resultado da atividade humana que tem um efeito final nocivo no ambiente 

ou algo de valor nele. Os contaminantes, que não são classificados como 

poluentes, a menos que tenham algum efeito prejudicial, causam desvios na 

composição normal de um ambiente. (MANAHAN, 2013.) 

Os nutrientes são considerados como poluentes quando suas concentrações 

excessivas causam eutrofização e acelera o crescimento de plantas aquáticas e algas (JI, 

2008). 

A contaminação introduz substâncias nocivas à vida animal, vegetal e à saúde 

humana, que interferem no equilíbrio do ciclo químico e no biológico, ao alterar as 

características físico-químicas do ambiente fluvial e, consequentemente, a vida animal e 

vegetal; o assoreamento possibilita o acúmulo de substâncias minerais e orgânicas no 

corpo d’água, ligado ao ciclo geológico e ao biológico; essas substâncias alteram a 

disponibilidade da luz, de acordo com a profundidade, e podem favorecer condições de vida 

anaeróbias, isso pode ocorrer por causa dos sedimentos em suspensão na água, os quais  

bloqueiam a passagem da luz e dificultam a realização da fotossíntese pelos organismos, 

localizados nas zonas profundas do rio. O leito fluvial sofre alterações por causa das 

concentrações de lodo sedimentado depositados sobre ele, ou seja, altera também as 

características do ciclo químico ao adicionar lodo sedimentado no fundo do leito; a 

acidificação causa o abaixamento do pH pelo dióxido de carbono e interfere diretamente na 

vida dos organismos vegetais e animais no ciclo químico e biológico, uma vez que o 

aumento ou diminuição do pH serve como fator limitante da vida para os organismos que 
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dependem de uma faixa ótima para sobreviverem no ambiente aquático. As algas em 

fotossíntese têm a capacidade de elevar o pH da água ao removerem CO2 aquoso, 

convertendo em HCO-
3 em um íon CO2-

3, esse íon reage com Ca2+ na água, precipitando 

CaCO3 (MANAHAN, 2013); a eutrofização vem do grego "bem nutrido” é um processo 

natural, mas acelerado pelas atividades antrópicas, através do aumento das cargas de 

nutrientes (nitrogênio e fósforo), no corpo d'água que leva ao aumento da produtividade 

biológica e a degradação do corpo d’água através do crescimento das plantas em excesso: 

fitoplâncton e macrófitas (JI, 2008). 

As cargas de nutrientes do corpo d'água é em grande parte controlada pelo estado 

trófico a partir de fontes pontuais e difusas, das condições climatológicas (por exemplo, luz 

solar, temperatura do ar, precipitação e taxas de entrada de água), e pela morfologia (por 

exemplo, a profundidade, o volume e área da superfície). Devido às variações das 

condições geográficas, não existem critérios numéricos universalmente aplicáveis na 

quantificação dos estados tróficos de rios, lagos e estuários (JI, 2008). 

A contaminação, eutrofização, acidificação e o assoreamento são exemplos de 

poluição hídrica com elevado potencial de causar sucessão ecológica no ambiente fluvial 

pela sinergia de seus diversos fatores que servem como limitantes dentro do ciclo 

biogeoquímico para a vida de diversos organismos, dependentes dos nutrientes minerais e 

orgânicos presentes no ambiente, modificados pelo lançamento de efluentes doméstico, 

hospitalares e resíduos sólidos pelas atividades antrópicas. 

O conceito de poluição adotado por Sánchez (2008) “é a introdução no meio 

ambiente de qualquer forma de matéria ou energia que possa afetar negativamente o 

homem ou outros organismos”. 

O IBGE (2004), considera a poluição como sendo a: 

Degradação da qualidade ambiental resultante das atividades que direta ou 

indiretamente prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da 

população, criem condições adversas às atividades sociais e econômicas, 

afetem desfavoravelmente a biota, afetem as condições estéticas ou 

sanitárias do meio ambiente, e lancem materiais ou energia em desacordo 

com os padrões ambientais estabelecidos (IBGE, 2004). 

 A poluição é o lançamento de matéria ou energia que altera as características físicas, 

químicas e biológicas necessárias à sobrevivência dos organismos ou ao uso dos padrões 

ambientais, estabelecidos pela legislação ambiental, que afeta a saúde humana. 

O desmatamento da mata ciliar altera o ciclo geológico ao acelerar a erosão das 

margens do rio e diminuir a profundidade do leito. Isso aumenta as possibilidades de 

diminuição da vazão fluvial e da vida animal e vegetal no ambiente aquático, o que reflete no 

ciclo biológico, pois, com o aumento da erosão, existem mais sedimentos em suspensão na 
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água e menos penetração da luz em direção ao leito fluvial. O lançamento de efluentes “in 

natura”, nas margens do rio, causam ravinas que, com o tempo, podem desencadear 

processos erosivos que modificam o equilíbrio pedológico do ambiente fluvial, alterando o 

ciclo biogeoquímico, pois os efluentes podem adicionar poluentes e retirar sedimentos do 

solo, o que altera a vida dos organismos, tanto dos solos, quanto do meio aquático. 

O ciclo biológico tem uma dependência direta com os ciclos químico e geológico que 

modificam as condições ambientais nos ecossistemas e interferem nos ciclos de vida das 

espécies vegetais e animais que procuram se adaptar à nova realidade do sistema 

ambiental. A capacidade de resiliência mostra que o sistema ambiental tende a restabelecer 

as condições ambientais propícias ao desenvolvimento da vida vegetal e animal, mesmo 

que não sejam aquelas relacionadas antes dos impactos ambientais. 

Os decompositores ou redutores formam uma subclasse de organismos 

heterotróficos composta sobretudo por bactérias e fungos, responsáveis pela decomposição 

da matéria de origem biológica em compostos simples originalmente fixados pelos 

organismos autotróficos (MANAHAN, 2013).  

O processo de decomposição da matéria orgânica, efetuado pelos microorganismos 

decompositores, pode ter início lento, dependendo da adaptação dos seres decompositores 

aos despejos. Normalmente, no caso de despejos predominantemente orgânicos, os 

microorganismos presentes nas águas residuárias são os responsáveis pelo início da 

decomposição (SPERLING, 2005). 

 

3.3- Principais parâmetros de qualidade da água e os aspectos legais 

A qualidade da água tem diferentes significados atribuídos aos objetivos das pessoas 

para os diversos usos. Um químico no laboratório considera a água de boa qualidade como 

livre das impurezas químicas ou sólidos em suspensão. A qualidade ambiental da água tem 

critérios diferentes. O mesmo químico em uma viagem no deserto pode identificar a água de 

boa qualidade como um ambiente limpo inalterado pela ação antrópica. Se o químico é 

também um pescador, pode considerar a água de boa qualidade com um bom habitat para 

peixes e outros organismos aquáticos. A ampla visão sobre a qualidade da água levará em 

consideração a sua adequação para os diferentes usos particulares (WEINER, 2008). 

Neste contexto, uma avaliação prática da qualidade da água depende de como a 

água é utilizada, bem como a sua composição química. Para determinar a qualidade da 

água, é preciso identificar quais seus usos e, só então, determinar os padrões numéricos 

apropriados para a construção dos parâmetros de qualidade da água indicado para proteger 

a vida aquática e seus diversos usos (WEINER, 2008). 
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A legislação sobre os diversos usos da qualidade da água pode ser controversa, 

mas, até serem revistas, devido ao surgimento de novas informações, elas servem como a 

definição legal da concentração acima da qual uma impureza é considerada como tendo um 

efeito nocivo sobre a qualidade da água (WEINER, 2008). 

A Resolução CONAMA 357/05 dispõe sobre a classificação dos corpos de água e 

diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e 

padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. A Resolução CONAMA 

357/05 dispõe sobre as diretrizes e as classificações dos parâmetros adotados para a 

qualidade da água no Brasil. A Resolução CONAMA 430/11, que dispõe sobre as condições 

e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera parcialmente a Resolução no 

357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA; no 

entanto, ela não específica os valores conforme o enquadramento em águas doces, 

salobras e salinas.  

A salinidade mede a quantidade total de sais dissolvidos nas águas naturais e 

normalmente é medida em partes por mil (‰). 

A salinidade do rio normalmente cresce ao longo do seu curso, sendo a sua origem 

geralmente de difícil determinação. As fontes potenciais de salinização das águas 

superficiais de uma bacia hidrográfica incluem: (i) deposição atmosférica de aerossóis 

marinhos, (ii) sais provenientes da dissolução do solo e rochas que fornecem sais aos 

aquíferos que ao atingir as águas superficiais intensificam a salinidade do manancial, e (iii) 

fontes antropogênicas (FONTES, 2008). 

Para dentre os fatores que influenciam no processo de salinização das 

águas represadas estão: (i) a natureza da bacia de drenagem , 

considerando o seu relevo e, sobretudo, as características de seus solos e 

subsolos; (ii) o dimensionamento do açude possibilitando "sangrias" 

regulares do mesmo; (iii) a profundidade do açude, pois determina a 

importância da lâmina evaporada com relação ao volume armazenado; e 

(iv) a utilização do açude, pois, ao se retirar água para uso, também se 

retira os sais nela contidos. Em resumo, as características fisioclimáticas da 

bacia de contribuição do açude, seu dimensionamento e parâmetros 

geométricos, bem como o seu manejo são cruciais para entender e 

amenizar o processo de salinização que ocorrem nas águas armazenadas 

superficialmente no nordeste brasileiro. O solo é um componente 

fundamental no processo de salinização das águas superficiais, como 

fornecedor primário dos sais ou como depositário destes (FONTES apud 

MOLLE, 1994). 

Na Resolução CONAMA 357/05 são adotadas as seguintes definições na 

classificação das águas no Brasil: 
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I - águas doces: águas com salinidade igual ou inferior a 0,5 ‰; 

II - águas salobras: águas com salinidade superior a 0,5 ‰ e inferior a 30 ‰; 

III - águas salinas: águas com salinidade igual ou superior a 30 ‰; 

A classe 2, para águas doces e salobras, é utilizada para o estudo da qualidade e 

monitoramento da água nas diversas bacias hidrográficas da Bahia e do Brasil.  

A classe 2, para águas doces, pode ser destinada:: 

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. 

A classe 2, para águas salobras, pode ser destinada: 

a) à pesca amadora; e 

b) à recreação de contato secundário. 

Devido à complexidade em adotar todos os parâmetros para o enquadramento dos 

corpos d’água no Brasil, geralmente alguns parâmetros são escolhidos devido ao tipo de 

estudo e ao uso indicado, levando-se em consideração a qualidade da água, sem, no 

entanto, fazer o enquadramento do rio, mas sim a sua classificação em doce, salobra ou 

salina, no trecho analisado. 

O monitoramento da qualidade da água contínuo é essencial para a gestão eficiente 

dos rios urbanos e para o controle imediato da poluição. Devido às respostas rápidas dos 

rios urbanos para o uso intensivo da terra e/ou das diversas fontes de poluição, a 

deterioração da qualidade da água pode ser acelerada, imediatamente representando uma 

ameaça direta ou indireta à saúde dos ecossistemas aquáticos e humanos (HUR, 2012).  

Os modelos de qualidade de água destinam-se a descrever a dinâmica espaço-

temporal dos parâmetros analisados (RODE, 2010). É importante que os métodos utilizados 

para representar os diversos processos relacionados à qualidade da água sejam adequados 

para o desenvolvimento do modelo. A maioria dos modelos de qualidade da água em rios 

usam uma aproximação unidimensional para simular as diferenças longitudinais do rio 

(CROCKETT, 2009). O modelo é: 

Uma representação da realidade, uma tradução simplificada e generalizada 

do que se afigura como sendo as características mais importantes de uma 

situação do mundo real, uma abstração da realidade utilizada para se obter 

clareza conceitual- reduzir a variedade e complexidade do mundo real a um 

nível que se pode entender e representar (LEE, 1973). 
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Os modelos ambientais objetivam representar a realidade tal como é observada ou 

medida, e por isto dificilmente podem representar toda a complexidade das múltiplas 

interações nos sistemas ambientais, várias delas não mensuráveis ou quantificáveis 

(SPERLING, 2007). 

A pesquisa e seleção de locais representativos devem ser impulsionadas pela 

importância de um dado fenômeno de transporte para a qualidade da água na escala da 

bacia hidrográfica de interesse (RODE, 2010). 

A resolução espacial e temporal, bem como a complexidade do modelo devem estar 

sempre relacionadas com a escala, o objetivo do estudo, os processos de conhecimento e 

da disponibilidade de dados em comparação com os ecossistemas terrestres (RODE, 2010). 

Os parâmetros físico-químicos que representam bem a qualidade das águas são: 

turbidez, temperatura, pH, cloretos, nitrogênio, fósforo, oxigênio dissolvido, demanda 

bioquímica de oxigênio, sólidos totais. Já o biológico está ligado à presença de 

microrganismos, como coliformes termotolerantes. Alguns desses parâmetros estão mais 

bem descritos abaixo. 

 

3.3.1- Temperatura 

A temperatura é um importante fator modificador da qualidade da água, pela 

influência direta sobre o metabolismo dos organismos aquáticos e pela relação com os 

gases dissolvidos. A temperatura controla as trocas gasosas entre a superfície da água e a 

atmosfera, principalmente de nitrogênio e do oxigênio dissolvido, que dependem da 

temperatura, por causa da solubilidade no ambiente aquático.  

A temperatura da água desempenha papel importante na sinalização de funções 

biológicas como desova e migração e afeta taxas metabólicas de organismos aquáticos. 

Alterações na temperatura natural dos ciclos da água podem impedir o sucesso reprodutivo 

e de crescimento, ocasionando diminuição de populações pesqueiras e de outras classes de 

organismos. Quanto mais quente a água, menor seu conteúdo de oxigênio, o que prejudica 

funções metabólicas e condições de saúde (PNUMA, 2011). 

A temperatura desempenha o papel principal de controle no meio aquático, 

condicionando as influências de uma série de variáveis físico-químicas. Em geral, à medida 

que a temperatura aumenta, de 0 a 30°C, a viscosidade, tensão superficial, 

compressibilidade, calor específico, constante de ionização e calor latente de vaporização 

diminuem, enquanto a condutividade térmica e a pressão de vapor aumentam. Organismos 

aquáticos possuem limites de tolerância térmica superior e inferior, temperaturas ótimas 

para crescimento, temperatura preferida em gradientes térmicos e limitações de temperatura 

para migração, desova e incubação do ovo (CETESB, 2012). 
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A Resolução CONAMA 357/05 recomenda para a classe 2 de águas, doces e 

salobras, que a temperatura deverá ser inferior a 40ºC, sendo que a variação de 

temperatura do corpo receptor não deverá exceder a 3ºC no limite da zona de mistura, 

desde que não comprometa os usos previstos para o corpo d’água. 

 

3.3.2- pH  

A biota aquática é muito sensível a valores extremos de pH. Principalmente devido 

aos efeitos de caráter osmótico, os organismos dessa biota são incapazes de sobreviver em 

um meio com valores de salinidade e pH aos quais não estão adaptados (MANAHAN, 

2013). 

 O pH de diferentes ecossistemas aquáticos determina a saúde e as características 

biológicas deles. As barragens e outras infraestruturas podem provocar degradação nas 

funções naturais de transporte de sedimento, privando trechos a jusante de nutrientes e 

insumos químicos essenciais (PNUMA, 2011).  

O potencial hidrogeniônico (pH) pode refletir o tipo de solo por onde a água percorre, 

ou ainda, em lagoas com grande população de algas, pois representa a concentração de 

íons hidrogênio H+, dando uma indicação sobre a condição de acidez, neutralidade ou 

alcalinidade da água. A faixa de pH é de 0 a 14. Nos dias ensolarados, o pH pode subir 

muito, chegando a 9 ou mais, isso porque as algas, ao realizarem fotossíntese, retiram 

muito gás carbônico, que é a principal fonte natural de acidez da água. Geralmente um pH 

muito ácido ou muito alcalino está associado à presença de despejos industriais (VON 

SPERLING, 2007). Esteves (1998) observou que é comum encontrar valores altos de pH em 

regiões de balanço hídrico negativo, como ocorre com os açudes do semiárido no Nordeste 

brasileiro. Na época de estiagem, este fato é acentuado pelos altos valores de carbonatos e 

bicarbonatos encontrados nas águas e que se tornam mais concentrados pela evaporação. 

A Resolução CONAMA 357/05 recomenda que o pH deverá ficar entre 6,5 a 8,5 para 

a classe 2 de águas salobras e entre 6,0 e 9,0 para a classe 2 de águas doces. 

3.3.3- Oxigênio dissolvido (OD) 

A taxa de reintrodução de oxigênio dissolvido em águas naturais através da 

superfície depende das características hidráulicas e é proporcional à velocidade, sendo que 

a taxa de reaeração superficial em uma cascata é maior do que a de um rio de velocidade 

normal, que por sua vez apresenta taxa superior à de uma represa, com a velocidade 

normalmente bastante baixa (CETESB, 2012). 

A reaeração é a via mais importante para a introdução de oxigénio nas águas 

superficiais. Em comparação com a fotossíntese das algas na água, que só ocorre na 
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presença da luz, a reaeração ocorre durante o dia e a noite. A taxa de reaeração ocorre por 

difusão de oxigênio da atmosfera para a água (quando não está saturada) e pela mistura 

turbulenta da água e do ar. Em geral, a taxa de reaeração em águas naturais depende da 

velocidade da água e do vento, da temperatura da água, da salinidade e da profundidade do 

canal fluvial (JI, 2008). 

O consumo do oxigênio, consequência da estabilização da matéria orgânica pelas 

bactérias, resulta numa diminuição ou extinção do oxigênio dissolvido na água, provocando 

desequilíbrio ecológico no meio, com prejuízos para os peixes e outros organismos 

aquáticos (MOTA, 1981). 

O oxigênio dissolvido pode apresentar valores reduzidos devido ao consumo elevado 

pelas taboas e aguapés que se desenvolvem no corpo hídrico. (MANAHAN, 2013). 

Do ponto de vista ecológico, o parâmetro oxigênio dissolvido (OD) é uma variável 

extremamente importante, pois é necessária para a respiração da maioria dos organismos 

que habitam o meio aquático. Segundo Von Sperling (2007), é o principal parâmetro de 

caracterização dos efeitos da poluição por despejos orgânicos, constituindo-se de 

fundamental importância para os organismos aeróbios. Durante a estabilização da matéria 

orgânica, as bactérias fazem uso do oxigênio nos seus processos respiratórios, podendo vir 

a causar uma redução da sua concentração no meio. Geralmente o OD se reduz ou 

desaparece, quando a água recebe grandes quantidades de substâncias orgânicas 

biodegradáveis, encontradas, por exemplo, no esgoto doméstico, em certos resíduos 

industriais, no vinhoto, e outros. De acordo com a legislação brasileira do CONAMA de 

357/05, em caso de rios onde a água é utilizada para abastecimento público, após 

tratamento convencional da água, recreação e irrigação de hortaliças, esse manancial deve 

apresentar concentração de OD > 5,0 mg/L. 

A longo prazo o enriquecimento com nutrientes pode esgotar o oxigênio e eliminar 

espécies com exigências mais elevadas em termos de consumo de oxigênio, inclusive 

diversas espécies de peixes, afetando a estrutura e a diversidade dos ecossistemas 

(Carpenter et al., 1998). 

Para a classe 2, a Resolução CONAMA 357/05 recomenda que o OD, em qualquer 

uma das amostras não seja inferior a 5 mg/L O2 para águas doces, e não seja inferior a 4 

mg/L O2 para as águas salobras.  

3.3.4- Turbidez 

A turbidez de uma amostra de água é o grau de atenuação de intensidade que um 

feixe de luz sofre ao atravessá-la (esta redução dá-se por absorção e espalhamento, uma 

vez que as partículas que provocam turbidez nas águas são maiores que o comprimento de 

onda da luz branca), devido à presença de sólidos em suspensão, tais como partículas 
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inorgânicas (areia, silte, argila) e de detritos orgânicos, algas e bactérias, plâncton em geral, 

etc. A erosão das margens dos rios em estações chuvosas é um exemplo de fenômeno que 

resulta em aumento da turbidez das águas e que exige manobras operacionais, como 

alterações nas dosagens de coagulantes e auxiliares, nas estações de tratamento de águas. 

A erosão pode decorrer do mau uso do solo, em que se impede a fixação da vegetação. 

Este exemplo mostra também o caráter sistêmico da poluição, ocorrendo inter-relações ou 

transferência de problemas de um ambiente (água, ar ou solo) para outro (CETESB, 2012). 

A sedimentação aumenta a turbidez das águas, diminuindo a produtividade primária 

líquida e sufocando ovos de peixes e outros organismos aquáticos, podendo também alterar 

a dinâmica dos fluxos dos rios (PNUMA, 2011). 

A Resolução CONAMA 357/05 recomenda que a turbidez seja até 100 UNT para a 

classe 2 de águas doces. Esse parâmetro não se aplica para as águas salobras. 

 

3.3.5- Fósforo  

O fósforo aparece em águas naturais devido, principalmente, às descargas de 

esgotos sanitários. A matéria orgânica fecal e os detergentes em pó empregados em larga 

escala domesticamente constituem a principal fonte. Alguns efluentes industriais, como os 

de indústrias de fertilizantes, pesticidas, químicas em geral, conservas alimentícias, 

abatedouros, frigoríficos e laticínios, apresentam fósforo em quantidades excessivas. As 

águas drenadas em áreas agrícolas e urbanas também podem provocar a presença 

excessiva de fósforo em águas naturais (CETESB, 2012). 

O fósforo pode ser proveniente da dissolução de compostos do solo, composição 

celular dos microrganismos e da decomposição da matéria orgânica. A mineralização da 

biomassa pela decomposição microbiana devolve o fósforo a uma solução salina, de onde 

ele precipita como material mineral (MANAHAN, 2013). 

O principal papel das algas nos sistemas aquáticos é a produção de biomassa. O 

processo ocorre via fotossíntese, que fixa o dióxido de carbono e o carbono inorgânico 

originados das espécies de carbonato solúveis na forma de matéria orgânica, formando a 

base da cadeia alimentar para outros organismos no sistema (MANAHAN, 2013). Na 

presença do fósforo e do nitrogênio, as cianofíceas podem se proliferar, tornando o 

ambiente anaeróbio. 

A Resolução CONAMA 357/05 recomenda que o fósforo total seja até 0,030 mg/L P 

em ambiente lêntico para a classe 2 de águas doces e até 0,186 mg/L P para a classe 2 de 

águas salobras. 
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3.3.6- Nitrogênio 

Os compostos de nitrogênio são nutrientes para processos biológicos e são 

caracterizados como macronutrientes, pois, depois do carbono, o nitrogênio é o elemento 

exigido em maior quantidade pelas células vivas (CETESB, 2012). 

As fontes de nitrogênio nas águas naturais são diversas. Os esgotos sanitários 

constituem em geral a principal fonte, lançando nas águas nitrogênio orgânico devido à 

presença de proteínas e nitrogênio amoniacal, pela hidrólise da ureia na água, etc. Alguns 

efluentes industriais também concorrem para as descargas de nitrogênio orgânico e 

amoniacal nas águas, como algumas indústrias químicas, petroquímicas, siderúrgicas, 

farmacêuticas, conservas alimentícias, matadouros, frigoríficos e curtumes. A atmosfera é 

outra fonte importante devido a diversos mecanismos como a biofixação desempenhada por 

bactérias e algas, que incorporam o nitrogênio atmosférico em seus tecidos, contribuindo 

para a presença de nitrogênio orgânico nas águas; a fixação química, reação que depende 

da presença de luz, concorre para a presença de amônia e nitratos nas águas e as lavagens 

da atmosfera poluída pelas águas pluviais concorrem para a presença de partículas 

contendo nitrogênio orgânico bem como para a dissolução de amônia e nitratos. Nas áreas 

agrícolas, o escoamento das águas pluviais pelos solos fertilizados também contribui para a 

presença de diversas formas de nitrogênio. Também nas áreas urbanas, a drenagem das 

águas pluviais, associadas às deficiências do sistema de limpeza pública, constituem fonte 

difusa de difícil caracterização (CETESB, 2012). 

O íon nitrato atua como um agente oxidante eficiente para numerosas espécies 

químicas observadas em ambientes aquáticos e que são oxidadas pela ação de 

microrganismos. Por essa razão, com frequência os sais de nitrato são adicionados como 

fonte alternativa de oxigênio no tratamento biológico de esgoto (MANAHAN, 2013). 

O nitrogênio é um nutriente essencial que regula a produção primária em 

ecossistemas terrestres e aquáticos. As entradas de nitrogênio têm aumentado 

consideravelmente nos últimos 50 anos em todo o globo em resposta ao aumento de 

alimentos e a produção de energia, que criou uma fonte abundante de formas altamente 

reativas de nitrogênio no ar, terra e água (Galloway et al., 2004). 

O fluxo de nitrogênio em córregos e rios  é o resultado cumulativo de processos que 

controlam o fornecimento e transporte de nitrogênio nos ecossistemas terrestres e aquáticos 

(RICHARD, 2004). Estes ocorrem em todo o sistema de bacias hidrográficas das fontes de 

água desde a montante até a jusante (Howarth et al., 1996; Seitzinger et al., 2002; Van 

Breemen et al., 2002; McClain et al., 2003). 

A Resolução CONAMA 357/05 recomenda que o  nitrogênio amoniacal total deverá 

ser de até 3,7mg/L N, para pH ≤ 7,566; 2,0 mg/L N, para 7,5 < pH ≤ 8,0; 1,0 mg/L N, para 
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8,0 < pH ≤ 8,5 e 0,5 mg/L N, para pH > 8,5; o nitrato até 10,0 mg/L N e o nitrito até 1,0 mg/L 

N para a classe 2 de águas doces. Nas águas salobras, o limite estabelecido para o nitrato e 

o nitrogênio amoniacal total deverá ser de até 0,70 mg/L N e para o nitrito 0,20 mg/L N.  

 

3.3.7- Coliformes termotolerantes 

A atividade que mais conduz a problemas difusos de qualidade da água é o despejo 

de esgotos domésticos.  A contaminação fecal resulta, muitas vezes, de descargas de 

esgoto não tratado nas águas naturais – método de disposição de esgoto mais comum nos 

países menos desenvolvidos e também em países mais avançados como China, Índia e Irã 

(CARR E NEARY, 2008). 

Entre os contaminantes da qualidade da água mais difundidos– especialmente em 

áreas onde o acesso à água limpa e segura é limitado – estão os organismos patogênicos: 

bactérias, protozoários e vírus. Estes organismos representam uma das principais ameaças 

à saúde humana no planeta. Os maiores riscos de contaminação microbiana vêm do 

consumo de água contaminada com reagentes patogênicos provenientes de fezes humanas 

ou animais (CARR E NEARY, 2008). 

Os coliformes termotolerantes constituem-se um dos principais parâmetros na 

análise da qualidade da água, pois tem um alto potencial de causar doenças ao homem. 

Escherichia coli (E.coli): bactéria pertencente à família Enterobacteriaceae, caracterizada 

pela atividade da enzima ß-glicuronidase65, produz indol a partir do aminoácido triptofano e é 

a única espécie do grupo dos coliformes termotolerantes cujo habitat exclusivo é o intestino 

humano e de animais homeotérmicos, onde ocorre em densidades elevadas (CONAMA, 

2005). A E.coli é encontrada apenas no trato intestinal do homem e em mamíferos de 

sangue quente (LECLERC, 2001).  

Os coliformes termotolerantes não são, dessa forma, indicadores de contaminação 

fecal tão bons quanto a E. coli, mas seu uso é aceitável para avaliação da qualidade da 

água. São disponíveis métodos rápidos, simples e padronizados para sua determinação, e, 

se necessário, as bactérias isoladas podem ser submetidas à diferenciação para E. coli. 

Além disso, na legislação brasileira, os coliformes fecais são utilizados como padrão para 

qualidade microbiológica de águas superficiais destinadas a abastecimento, recreação, 

irrigação e piscicultura (CETESB, 2012). 

 Os micróbios patogênicos podem ser introduzidos na água potável por meio de 

tratamento inseguro ou inadequado, sendo responsáveis por ampla gama de graves 

problemas de saúde (PNUMA, 2011).  

Para a classe 2 de águas doces, a Resolução CONAMA 357/05 recomenda, para o 

uso de recreação de contato primário, que se obedeça à Resolução CONAMA no 274, de 
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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. 

Para a classe 2 de águas salobras, a Resolução CONAMA 357/05 recomenda que 

não deverá ser excedido um limite de 2500 por 100 mililitros, em 80% ou mais de pelo 

menos 6 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. 

 

3.3.8- Sólidos totais 

Nos estudos de controle de poluição das águas naturais, principalmente nos estudos 

de caracterização de esgotos sanitários e de efluentes industriais, as determinações dos 

níveis de concentração das diversas frações de sólidos resultam em um quadro geral da 

distribuição das partículas com relação ao tamanho (sólidos em suspensão e dissolvidos) e 

com relação à natureza (fixos ou minerais e voláteis ou orgânicos) CETESB, 2012). 

A concentração de solutos da água do rio, portanto, tende a ser inversamente 

relacionada com a taxa de fluxo. Em taxas de fluxo muito alta, a água pode ser tão diluída 

quanto a água da chuva (HEM, 1985). 

  Segundo Christofoletti (1981), na época das chuvosas, o escoamento superficial é 

maior e ocorre a diminuição da concentração dos sais dissolvidos no rio; nas épocas secas, 

quando o abastecimento fluvial é mantido pela contribuição subterrânea, a concentração de 

sais dissolvidos torna-se elevada. 

Para o recurso hídrico, os sólidos podem causar danos aos peixes e à vida aquática. 

Eles podem se sedimentar no leito dos rios destruindo organismos que fornecem alimentos, 

ou também danificar os leitos de desova de peixes. Os sólidos podem reter bactérias e 

resíduos orgânicos no fundo dos rios, promovendo decomposição anaeróbia. Altos teores de 

sais minerais, particularmente sulfato e cloreto, estão associados à tendência de corrosão 

em sistemas de distribuição, além de conferir sabor às águas (CETESB, 2012).  

Os sólidos totais dissolvidos referem-se aos sais inorgânicos presentes nas águas na 

forma de íons dissolvidos. 

O transporte de substâncias dissolvidas nos rios é regido por advecção e difusão 

turbulenta (RAUCH, 1998). 
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Para a classe 2 de águas doces, a Resolução CONAMA 357/05 recomenda que os 

sólidos dissolvidos possuam concentração de até 500mg/L. Para a classe 2 de águas 

salobras, os sólidos dissolvidos não são aplicáveis. 

 

3.3.9- Cloretos 

O cloreto (Cl-) é um ânion que se apresenta nas águas subterrâneas, oriundo da 

percolação da água através de solos e rochas. Nas águas superficiais são fontes 

importantes as descargas de esgotos sanitários, sendo que cada pessoa expele através da 

urina cerca 6 g de cloreto por dia, o que faz com que os esgotos apresentem concentrações 

de cloreto que ultrapassam a 15 mg/L. Nas águas tratadas, a adição de cloro puro ou em 

solução leva a uma elevação do nível de cloreto, resultante das reações de dissociação do 

cloro na água (CETESB, 2012). 

A maior parte dos cloretos encontrados nas águas superficiais são o sódio e o cálcio. 

O cloreto apresenta também influência nas características dos ecossistemas aquáticos 

naturais, por provocarem alterações na pressão osmótica em células de microrganismos 

(CETESB, 2012). 

Para a classe 2 de águas doces, a Resolução CONAMA 357/05 estabelece como 

limite até 250 mg/L Cl-. O parâmetro não é aplicável para a classe 2 de águas salobras. 

 

3.3.10- Demanda Bioquímica de Oxigênio 

A DBO5,20 de uma água é a quantidade de oxigênio necessária para oxidar a matéria 

orgânica por decomposição microbiana aeróbia para uma forma inorgânica estável. A 

DBO5,20 é normalmente considerada como a quantidade de oxigênio consumido durante um 

determinado período de tempo, numa temperatura de incubação específica. Um período de 

tempo de 5 dias numa temperatura de incubação de 20°C é frequentemente usado e 

referido como DBO5,20 (CETESB, 2012). 

Ao medir a quantidade e oxigênio necessária para a oxidação da matéria orgânica 

pela por decomposição microbiana, o DBO torna-se um dos principais parâmetros nas 

medições da qualidade da água. O aumento do DBO evidencia fontes de poluição próximas, 

por conter grande quantidade de matéria orgânica a ser decompostas pelos microrganismos 

decompositores. A ausência de DBO pode significar que toda a matéria orgânica foi 

mineralizada no ambiente aquático. 

Os microrganismos desempenham este importante papel no tratamento de esgotos, 

pois necessitam desta energia liberada, além de outros nutrientes que por ventura não 

estejam presentes em quantidades suficientes nos despejos, para exercer suas funções 
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celulares tais como reprodução e locomoção, o que genericamente se denomina 

quimiossíntese. Quando passa a ocorrer insuficiência de nutrientes no meio, os 

microrganismos sobreviventes passam a se alimentar do material das células que têm a 

membrana celular rompida. Este processo se denomina respiração endógena (CETESB, 

2012). 

 A Resolução CONAMA 357/05 estabelece como limite para o DBO 5 dias a 20°C até 

5 mg/L O2 para a classe 2 de águas doces. O DBO não é aplicável para a classe 2 de águas 

salobras que usa o carbono orgânico total: até 5,00 mg/L, como C. Esse parâmetro não foi 

analisado na pesquisa. 

4. METODOLOGIA 

4.1- Área de Estudo 

A área de estudo (Figura 2 e Tabela 1) compreende o perímetro urbano de Riachão do 

Jacuípe, no ambiente fluvial do Rio Jacuípe, a montante da cidade de Riachão do Jacuípe, 

na Nova Esperança, e de seu afluente, o Rio Verde em Traz da Roça, até a Barragem da 

Laranjeira a jusante, na qual está localizada a sede do município de Riachão do Jacuípe. 

 
Figura 2 - Localização da área de estudo no perímetro urbano de Riachão do Jacuípe, Bahia, Brasil. 
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Tabela 1 – Denominação, coordenadas geográficas e altitude dos pontos de coleta, no perímetro urbano 

de Riachão do Jacuípe, Bahia, Brasil. 

Elaborado pelo autor, trabalho de campo 2012. 

O clima característico de Riachão do Jacuípe é o Semiárido, sendo que as 

precipitações situam-se entre 500 mm e 900 mm anuais concentradas no verão, final do 

outono e começo do inverno (CPTEC/INPE). As chuvas significativas são observadas 

durante o verão, por causa da influência da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) que 

atua no Nordeste Baiano, tendo como característica a forte umidade proveniente da 

Amazônia. Do final do outono ao começo do inverno, a região sofre influência da umidade 

proveniente da Massa Tropical Atlântica, originada no Oceano Atlântico Sul, porém as 

chuvas são menos intensas. As temperaturas situam-se entre 17°C, no inverno, e 36°C, no 

verão, sendo que a média observada durante o ano situa-se em torno dos 29°C. A umidade 

relativa apresenta variações entre 50% e 70% na maior parte do ano (Santiago, 2010). 

A geologia do Município de Riachão do Jacuípe está representada basicamente por 

rochas neoarqueanas do complexo Caraíba e, em menor proporção, do complexo Tanque 

Novo-Ipirá, cortada por corpos granitóides de idade paleoproterozóica (CPRM 2005).  

O complexo Caraíba é constituído por ortognaisses de cor cinza esverdeado quando 

frescos e pardos nas superfícies de alteração. Segundo Kosin et al (2003), o complexo é 

composto por uma suite bimodal das fácies granulito, na qual o pólo félsico é constituído por 

ortognaisses enderbítico, charnoenderbítico e raramente charnockítico, cinza a 

esverdeados. O polo básico é composto por lentes gabro-dioríticas. É frequente a presença 

de feições migmatíticas, tais como estruturas schlieren, nebulítica e schöllen, cujas fases 

leucossomáticas são sienogranítica e monzonítica (CPRM, 2005).  

O complexo Tanque Novo-Ipirá é formado por gnaisses, quartzitos, anfibolitos, 

calcissilicáticas, formações ferríferas, serpentinitos e metapiroxenitos. Os granitóides são 

Ponto  Nome do ponto Latitude 

(S) 

Longitude 

(W) 

Altitude 

(M) 

Descrição do ponto de coleta 

Ponto 1 Traz da Roça 0458958 8697230 223  Banquinha da Traz da Roça. 

Ponto 2 Jatobá 0459087 8694377 206 Bairro do Jatobá no Rio Verde. 

Ponto 3 Nova Esperança 0454492 8697135 215 Rio Jacuípe em Nova Esperança. 

Ponto 4 Barragem 0456160 8696537 215 Rio Jacuípe na Barragem Municipal. 

Ponto 5 Bela Vista 0456282 8695611 209 Rio Jacuípe no bairro da Bela Vista. 

Ponto 6 Alto do Cruzeiro 0457603 8695230 223 Rio Jacuípe no bairro do Alto do Cruzeiro. 

Ponto 7 P. Alto do Cruzeiro 0457870 8694784 219 Ponte do Rio Jacuípe no Alto do Cruzeiro. 

Ponto 8 Alto do Cemitério 0457401 8694568 215 Próximo a Ponte da BR 324 no Rio Jacuípe. 

Ponto 9 Ranchinho 0457985 8693722 215 Rio Jacuípe no bairro do Ranchinho. 

Ponto 10 Barra 0459311 8693411 211 Rio Verde na BR 324 depois da Barra. 

Ponto 11 Rio Verde/Jacuípe 0459040 8693250 209 Encontro do Rio Verde com o Rio Jacuípe. 

Ponto 12 Laranjeira 0459696 8691534 204 Rio Jacuípe na Barragem da Laranjeira. 
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representados por granitos, granodioritos, tonalitos, monzonitos, quartzomonzonitos, 

charnockitos, ortognaisses, dioritos e augengnaisses (CPRM, 2005).  

No Município de Riachão do Jacuípe, pode-se distinguir dois domínios 

hidrogeológicos: metassedimentos/metavulcanitos e cristalino, este último ocupando a 

quase totalidade do território municipal (CPRM, 2005).  

Tanto os metassedimentos/metavulcanitos como o cristalino têm comportamento de 

“aquífero fissural”. Como basicamente não existe uma porosidade primária nestes tipos de 

rochas, a ocorrência de água subterrânea é condicionada por uma porosidade secundária 

representada por fraturas e fendas, o que se traduz por reservatórios aleatórios, 

descontínuos e de pequena extensão. Dentro deste contexto, em geral, as vazões 

produzidas por poços são pequenas e a água, em função da falta de circulação, dos efeitos 

do clima semiárido e do tipo de rocha, é na maior parte das vezes salinizada. Essas 

condições definem um potencial hidrogeológico baixo para as rochas sem, no entanto, 

diminuir sua importância como alternativa no abastecimento nos casos de pequenas 

comunidades, ou como reserva estratégica em períodos de prolongadas estiagens (CPRM, 

2005).  

A geomorfologia, na maior parte do município, encontra-se sobre o embasamento 

cristalino recoberto pela depressão sertaneja, sendo caracterizada por grandes extensões 

do relevo dissecados, resultante da atuação da erosão sobre as vertentes em épocas 

passadas quando o clima era mais úmido e facilitava a ação dos agentes intempéricos e 

pedogenéticos que resultaram no modelado atual, característicos da região Semiárida. O 

modelado predominante são os planaltos, situados entre 200m e 400m podendo atingir 

altitudes maiores em algumas serras e morros situados no município (SANTIAGO, 2010). 

No perímetro urbano de Riachão do Jacuípe os processos erosivos estão bem 

distribuídos em função da retirada da vegetação nativa para as atividades agropecuárias e 

na expansão do sítio urbano, o que ocasiona impactos ambientais significativos em função 

de eventos sinérgicos que podem ocorrer (SANTIAGO, 2010). 

Os solos encontrados no município são o Planossolos e o Neossolos utilizados, na 

sua maioria, para a pastagem, o Vertissolos, que consegue reter mais umidade no solo, é 

utilizado para a agricultura, o Latossolos, encontrados nas margens do Rio Jacuípe, são 

utilizados para a fabricação das cerâmicas que acabam retirando a vegetação e causando a 

erosão do solo, assoreando o Rio Jacuípe (SANTIAGO, 2010). 

No município as áreas com vegetação natural da caatinga limitam-se a enclaves 

isolados. A vegetação já foi quase toda derrubada para a abertura de pastos e a utilização 

da madeira comercializada como lenha, para usos domésticos e industriais. Predomina na 

região as gramíneas que se desenvolvem junto a uma vegetação de porte arbustiva 
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esparsa, que servem de pastagem para criação de caprinos, ovinos, equinos e bovinos. No 

município predomina a agricultura de subsistência, sendo os principais produtos o feijão, 

milho e mandioca (SANTIAGO, 2010). 

A principal atividade econômica ligada ao uso do solo, que se desenvolve na região, 

é a pecuária extensiva por causa dos laticínios e animais de corte para frigoríficos das 

cidades vizinhas. A pecuária é praticada por produtores em pequenas e médias 

propriedades familiares e não dispõem de capital e tecnologias para o melhoramento 

genético das pastagens e do gado. As fábricas produzem requeijão, queijo coalho e 

mussarela e manteiga, sendo comercializados no local e nas cidades vizinhas. Ressalta-se 

a importância do polo ceramista no distrito de Barreiros, região norte, onde contribui para o 

fortalecimento do setor secundário nas receitas municipais de Riachão do Jacuípe 

(SANTIAGO, 2010). Bem como a implantação do Matadouro Regional localizado na margem 

direta da BR 324, nas proximidades do bairro da Santa Mônica. 

4.1.1- Descrição dos pontos de coleta 

4.1.1.1- Ponto 1: Traz da Roça 

 O ponto em Traz da Roça está localizado ao norte da cidade de Riachão do 

Jacuípe. O ponto inicial localizado no Rio Verde (Figura 3) visa obter dados referentes às 

características ambientais naturais do corpo d’água, visto que, existem apenas residências 

isoladas e nenhuma aglomeração urbana significativa antes da cidade de Riachão do 

Jacuípe. Boa parte das margens do Rio Verde foram desmatadas pelo avanço da pecuária 

extensiva. 

     

 

 

 

 

 

 

 

      

                                               Figura 3- Rio Verde em Traz da Roça 
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4.1.1.2- Ponto 2: Jatobá 

O bairro do Jatobá (Figura 4) está localizado ao leste da cidade de Riachão do 

Jacuípe e recebe parte do esgoto lançado “in natura” no Rio Verde que fica represado no 

canal fluvial. O Rio Verde é intermitente, sendo que o esgoto fica concentrado nessa 

localidade, delimitada por uma “ponte” que impede o fluxo de água passar na maior parte do 

ano. A água só ultrapassa na época das chuvas, onde a correnteza aumenta e consegue 

romper a barreira artificial, mas nesse período o esgoto é diluído rapidamente e não fica 

acumulado no local. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Figura 4- Rio Verde no Jatobá 

4.1.1.3- Ponto 3: Nova Esperança   

A comunidade de Nova Esperança (Figura 5) está localizada ao norte da cidade de 

Riachão do Jacuípe. Ela foi escolhida como ponto inicial das coletas no Rio Jacuípe para a 

verificação das condições ambientais antes dos lançamentos de resíduos sólidos e efluentes 

“in natura”, provenientes de diversas fontes da cidade. Localizada antes da Barragem 

Municipal, serve como parâmetro para a interferência do barramento artificial e suas 

modificações ao longo do canal fluvial. Assim como em Traz da Roça, as margens do Rio 

Jacuípe, localizada neste trecho, encontram-se desmatadas pela utilização por parte da 

pecuária extensiva.  
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                   Figura 5 - Rio Jacuípe na Nova Esperança       

4.1.1.4- Ponto 4: Barragem Municipal de Riachão do Jacuípe 

A Barragem Municipal (Figura 6) está localizada no Rio Jacuípe a montante da 

cidade de Riachão do Jacuípe, servindo de regulação da vazão do Rio Jacuípe e de 

reservatório para abastecimento de água para dessedentação animal e lazer dos moradores 

locais e regionais. No local está implantada a Estação Elevatória de Água da Embasa, a 

qual realiza o tratamento da água para abastecimento humano das cidades de Riachão do 

Jacuípe, Candeal e Ichu. A Barragem encontra-se em estágio avançado de assoreamento, 

proveniente das áreas desmatadas a montante no Rio Jacuípe.   

A Barragem Municipal de Riachão do Jacuípe foi construída para evitar as enchentes 

na cidade e regular a vazão do Rio Jacuípe a jusante.  

 

Figura 6 - Rio Jacuípe na Barragem Municipal                           

4.1.1.5- Ponto 5: Bela Vista 

O Bairro da Bela Vista (Figura 7) está localizado ao oeste da cidade de Riachão do 

Jacuípe. O ponto está localizado no início do bairro, servindo de controle para a verificação 
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da poluição hídrica antes dos lançamentos de efluentes “in natura” e dos resíduos sólidos a 

jusante, no Rio Jacuípe. Na localidade é possível observar a vegetação na margem do 

corpo hídrico. Apesar de haver um intenso processo de desmatamento em todo o curso do 

perímetro urbano de Riachão do Jacuípe, o trecho entre a Barragem Municipal e a Bela 

Vista é um dos mais conservados.  

     

                                                  Figura 7- Rio Jacuípe na Bela Vista 

4.1.1.6- Ponto 6: Alto do Cruzeiro 

Ponto localizado no bairro do Alto do Cruzeiro (Figura 8) no Rio Jacuípe. A localidade 

recebe os maiores lançamentos de efluentes “in natura” e resíduos sólidos no ambiente 

fluvial. A situação é agravada pela ausência da mata ciliar associada à atuação de olarias 

nas margens do rio e a baixa vazão do canal fluvial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Rio Jacuípe no Alto do Cruzeiro 
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4.1.1.7- Ponto 7: Ponte Velha no Alto do Cruzeiro 

Localizado no bairro do Alto do Cruzeiro (Figura 9) na ponte velha. O local recebe 

uma grande quantidade de esgoto e resíduos sólidos que são dispostos a montante do 

ponto. Existem várias construções localizadas na margem esquerda e o leito está exposto. 

O ambiente fluvial está muito modificado pela ação antrópica, pois foi a primeira área 

destinada a travessia das pessoas entre ambas as partes da cidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Figura 9 – Rio Jacuípe na Ponte velha do Alto do cruzeiro             

 

4.1.1.8- Ponto 8: Alto do Cemitério na Ponte da BR 324 

Localizado no bairro do Ranchinho (Figura 10) próximo a ponte da BR 324. As 

modificações na dinâmica do ambiente fluvial são evidentes, por causa da olaria, na 

margem direita e o alargamento do canal fluvial. O leito está exposto ao substrato rochoso 

(granito). A construção de chiqueiros na margem esquerda pode ocasionar o surgimento de 

doenças para a população humana e os animais que estão em contato com o ambiente 

fluvial. 

No Alto do Cemitério o canal fluvial está alterado por causa da degradação ambiental 

sofrida através do estabelecimento de olarias e da ocupação humana ás margens do rio, 

que refletem nas modificações geomorfológicas, por exemplo, mudança do canal fluvial e do 

leito. O local está propenso a ocorrência de enchentes, pois as margens possuem baixa 

declividade e possibilitam o extravasamento da água do canal fluvial para a planície de 

inundação, ocupadas por residências na margem esquerda. Mesmo no período chuvoso o 

aumento da vazão não consegue inundar o leito menor, restringindo-se ao talvegue.  
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                                       Figura 10 - Rio Jacuípe no Alto do Cemitério 

 

4.1.1.9- Ponto 9: Ranchinho 

Localizado no bairro do Ranchinho (Figura 11) recebe quantidade significativa de 

efluentes “in natura” que são diluídos pela quantidade de água e profundidade do canal 

fluvial na área. Existem descartes de peixes mortos no local que impactam negativamente o 

ambiente fluvial. Foram encontrados poucos resíduos sólidos em função da área ter uma 

parte da mata ciliar conservada, apesar de estar totalmente inserida no processo de 

expansão urbana da cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Figura 11- Rio Jacuípe no Ranchinho 

 

4.1.1.10- Ponto 10: Ponte na BR 324 na Barra 

Localizado na ponte da BR 324 sobre o Rio Verde (Figura 12) na Barra. O ponto 

serve de controle para a verificação da poluição no Rio Verde, depois de passar pela cidade. 
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Vale ressaltar, que o canal fluvial é intermitente e não está conectado com a localidade do 

Jatobá. O Lançamento de esgoto é proveniente dos lançamentos de efluentes no bairro da  

Barra e adjacentes com pouco lançamento de resíduos sólidos nas margens direita e 

esquerda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Figura 12 - Rio Verde na ponte na BR 324 na Barra 

4.1.1.11- Ponto 11: Encontro do rio Jacuípe com o Rio Verde   

Localizado no encontro do Rio Verde com o Rio Jacuípe (Figura 13) fora da cidade, 

sendo que, na margem direita a mata ciliar está conservada e na margem esquerda 

desmatada. Próximo a localidade é lançado esgoto “in natura” no canal fluvial que, 

possivelmente, é diluído pela quantidade de água e profundidade do leito. O esgoto fica 

acumulado no terreno próximo a margem esquerda e á lançado em pouca quantidade no rio 

Jacuípe.   

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Figura 13 - Encontro do Rio Jacuípe com o Rio Verde 
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4.1.1.12- Ponto 12: Barragem da Laranjeira 

Localizado na Barragem da Laranjeira (Figura 14) a jusante da cidade de Riachão do 

Jacuípe e serve de controle na avaliação da poluição hídrica no Rio Jacuípe, pois está 

distante da cidade e é possível verificar se há a permanência ou ausência dos principais 

contaminantes e poluentes no ambiente fluvial. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                              Figura 14 - Rio Jacuípe na Barragem da Laranjeira  

 

4.2- Procedimentos de coleta das amostras em campo 

As coletas foram realizadas entre os meses de novembro de 2013 e fevereiro de 

2014, durante dois períodos climáticos distintos (seco e chuvoso), sendo o mês de 

novembro de 2013 estação seca e dezembro de 2013 a fevereiro de 2014 estação chuvosa. 

As coletas foram feitas superficialmente em torno de 30cm de profundidade. As 

amostras foram então coletadas, preservadas e acondicionadas em gelo. 

Os métodos de preservação de amostras que foram utilizadas neste trabalho para 

determinação dos parâmetros físico-químicos e, microbiológicos estão preconizadas no 

Standard Methods for Examination of Water and WasteWater, 21ª Edition (APHA, AWWA, 

2005). 

As determinações de nitrogênio orgânico e amoniacal, fósforo total, cloreto foram 

realizadas em replicatas, o nitrito, nitrato, sólidos totais, DBO, coliformes termotolerantes em 

amostra única e analisadas no Laboratório de Saneamento da UEFS. 

4.3- Análises físico-químicas com multiparâmetro realizadas em campo 

Foram realizadas medidas “in situ” através do equipamento multiparâmetro da marca 

OAKTON 600 séries para os parâmetros físico-químicos: salinidade, sólidos dissolvidos 
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totais, oxigênio dissolvido, temperatura e pH. O equipamento multiparâmetro foi previamente 

calibrado e depois submetido para a leitura dos dados físico-químicos na água do canal 

fluvial. A turbidez foi medida “in situ”, através do turbidímetro da Instrutherm, modelo TD 

300. 

4.4-Determinação de Nitrogênio amoniacal e orgânico pelo método semi-micro 

Kjeldahl 

  O método utilizado foi o semi-micro Kjeldahl, preconizado no Standard Methods for 

Examination of Water and WasteWater, 21ª Edition (APHA, AWWA, 2005), baseado na 

transformação do nitrogênio da amostra em sulfato de amônio por meio da digestão com 

ácido sulfúrico, na presença de catalisadores e posterior destilação com liberação da 

amônia, que é fixada em solução ácida e posteriormente titulada. 

Digestão: A preparação da mistura catalisadora foi feita tomando 100g de sulfato de 

potássio, 10,0 g de sulfato de cobre e 2,0 g de selênio que foram trituradas até uma mistura 

homogênea e fina. Em um balão de Kjeldahl foram adicionados 0,50g mistura catalítica, 5,0 

mL de ácido sulfúrico concentrado e 5,00 mL da amostra de água do rio. Em seguida a 

mistura foi levada para o digestor, controlando a temperatura do processo de digestão que 

ocorrerá de 50°C até 350°C. Nesse intervalo, acontecerá a digestão da matéria orgânica, 

oxidada pelo ácido sulfúrico em CO2 e H2O. O processo de digestão tem como finalidade a 

redução do nitrato à amônia. Quando o líquido estiver límpido e transparente, de tonalidade 

azul-esverdeada, é retirado do controlador do aquecimento, deixando esfriar e adicionado 

10,0mL de água destilada.  

Destilação: A destilação foi realizada através da fixação de amônio adicionando-se 

20,0mL de ácido bórico a 4% aos erlenmeyers de 250mL, depois 4 gotas de vermelho de 

metila a 0,2% e 6 gotas vermelho de bromocresol a 0,1%. O tubo Kjeldahl foi adaptado ao 

destilador e acrescentado 30,0mL de hidróxido de sódio a 40%. Proceder a destilação. 

Durante a destilação o sulfato de amônio foi tratado com hidróxido de sódio (NaOH), em 

excesso, ocorrendo a liberação de amônia, de acordo as reações:  

 

 

 

 

 

A amônia formada é fixada pelo ácido bórico na forma de borato de amônio de 

acordo com a reação:  

H3BO3 + NH3  NH4H2BO3. 

(NH4)2SO4 + 2 NaOH  2 NH4OH + Na2SO4 

 

NH4OH  NH3 + H2O 

 

 

 

∆ 

 

∆ 

∆ 
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Após a destilação, 5,00mL da amostra contendo borato de amônia foi titulado com 

HCl padronizado a 0,102 mol/L de acordo com a reação abaixo:  

 

 

NH4H2BO3 + HCl  H3BO3 + NH4Cl 

 

Cálculo: 

Ma . Va = Mb . Vb, onde: 

Ma = Concentração em mol/L-da solução problema 

Va = Volume utilizado da solução problema 

Mb = Concentração em mol/L da solução titulante 

Vb = Volume gasto da solução titulante                               

A concentração molar do Nitrogênio foi determinada, por estequiometria, a partir da 

concentração do borato de amônio determinada na titulação, onde cada mol de borato de 

amônio contém um mol de nitrogênio (1NH4H2BO3 – 1N). 

4.4- Determinação de nitrito pelo método colorimétrico 

O nitrito foi determinado pelo método colorimétrico, preconizado no Standard 

Methods for Examination of Water and WasteWater, 21ª Edition (APHA, AWWA, 2005), 

através da formação de um complexo de coloração púrpura avermelhada em pH 2 a 2,5, 

pela diazotação do ácido sulfanílico com o dicloreto de N- (1-naftil)- etilenodiamina. Em 

solução acidificada o nitrito diazotiza com uma amina aromática primária e, então, associa-

se a outra molécula orgânica para produzir uma tintura de coloração intensa. A intensidade 

da coloração formada relaciona-se com a concentração de nitrito na amostra inicial. 

Resultados são expressos em ppm (mg/L) NO2-N. 

Preparação: Adicionar 25mL da amostra de água do rio nos cubos e depois o kit da 

NitriVer® 3 Reagent Powder Pillows, 25-mL, agitar e esperar até que a reação da 

diazotação do ácido sulfanílico com o dicloreto de N- (1-naftil)- etilenodiamina ocorra nas 

amostras. Proceder a leitura com o colorímetro.  

 

4.5- Determinação de nitrato pelo método da redução do cádmio  

 

Na determinação do nitrato foi utilizado o método da redução do cádmio preconizado 

no Standard Methods for Examination of Water and WasteWater, 21ª Edition (APHA, 

AWWA, 2005). 
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O nitrato é reduzido quantitativamente a nitrito na presença de cádmio granulado. 

Neste método o nitrato é reduzido a nitrito através do uso de cádmio. O nitrito previamente 

presente na amostra irá, portanto, interferir nos resultados dos testes. Em solução 

acidificada o nitrito diazotiza com uma amina aromática primária e, então, liga-se a 

outra molécula orgânica para produzir uma tintura azo de coloração intensa.  

A intensidade da cor resultante está em proporção direta com a concentração de 

nitrato na amostra. Resultados são expressos em ppm (mg/L) NO3-N. Este método é 

aplicável para água potável, águas superficiais limpas e efluentes industriais ou domésticos. 

Preparação: Adicionar 10 ml da amostra de água do rio e depois o kit NitraVer® 5 

Nitrate Reagent Powder Pillow, 10-mL, agitar e esperar a reação do nitrato com o ácido 

fenolsulfônico ocorra nas amostras. Proceder a leitura com o colorímetro.  

 

4.6- Determinação de fósforo (Método do Ácido Ascórbico) 

 

O método espectrofotométrico do ácido ascórbico, preconizado no Standard Methods 

for Examination of Water and WasteWater, 21ª Edition (APHA, AWWA, 2005), baseia-se na 

reação de íons molibdato com ortofosfato em meio ácido para formar o ácido 

molibdofosfórico de cor amarela. Em seguida, o Mo(VI) é reduzido para (V) com ácido 

ascórbico na presença de antimônio tartarato de potássio, formando o ácido 

molibdofosforico de cor azul, conforme esquema:  

H3PMo12O40 + Agente Redutor → Azul de molibdênio. 

 

Preparo do reagente misto: O reagente misto foi preparado a partir da adição de 

30,0mL de ácido ascórbico 0,1000 mol/L, 50,0mL de ácido sulfúrico a 2,5 mol/L 15,0 mL de 

molibdato de amônio 0,0323 mol/L e 5,0 mL de antimônio tartarato de potássio 

0,0041mol/L em um béquer de 100 mL, sob agitação. 

Preparo da amostra: Adicionou-se 50 mL da amostra em um erlenmeyer de 125 mL e 

8 mL do reagente combinado, aguardou-se 10 minutos para o processamento da reação. O 

ensaio em branco foi preparado de acordo com o mesmo procedimento utilizado para 

amostra.  

A determinação de fosfato foi realizada por espectrofotometria de absorção 

molecular, em comprimento de onda de 880nm, empregando o ESPECTROFOTÔMETRO 

600 Plus da FEMTO. 

A curva analítica foi obtida a partir de solução estoque de hidrogeno fosfato de 

potássio (KH2PO4) P.A. com concentração, em termos de fósforo (P), de 50 mg/L. A curva 

analítica (Figura 15) foi construída utilizando padrões de concentração que variaram de 0,10 



 
 

48 

a 0,80 mg/L. As análises foram realizadas em duplicata e para cada absorbância lida das 

amostras e padrões, foram subtraído o valor do branco. 

Cálculo da concentração de P mg/L da amostra: C=(ABS + 0,065)/0,609 

Onde: ABS: valor da absorbância encontrada no espectrofotômetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Curva analítica obtida para determinação espectrofotométrica do fósforo em 880nm. A partir dos 

padrões de concentração: 0,10; 0,20; 0,30; 0,40; 0,50; 0,60; 0,70; 0,80 mg/L de fósforo. Equação da curva 

analítica: Abs = (0,609  0,014) C – 0,0605 0,007; R2 = 0,996.  

 

4.7- Coliformes termotolerantes (Determinação em amostras ambientais pela 

técnica de tubos múltiplos com meio A-1) 

A determinação do número mais provável de coliformes termotolerantes na amostra 

é efetuada a partir de aplicação da técnica de tubos múltiplos. Essa técnica, preconizada no 

Standard Methods for Examination of Water and WasteWater, 21ª Edition (APHA, AWWA, 

2005), é baseada no princípio de que as bactérias presentes em uma amostra podem ser 

separadas por agitação, resultando em uma suspensão de células bacterianas 

uniformemente distribuídas na amostra. A técnica consiste na inoculação de volumes 

decrescentes da amostra em meio de cultura adequado ao crescimento dos microrganismos 

pesquisados, sendo cada volume inoculado em uma série de tubos. Através de diluições 

sucessivas da amostra, são obtidos inóculos, cuja semeadura fornece resultados negativos 

em pelo menos um tubo da série em que os mesmos foram inoculados e a combinação de 

resultados positivos e negativos permite a obtenção de uma estimativa da densidade das 
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bactérias pesquisadas, através da aplicação de cálculos de probabilidade. Para análise de 

água, tem sido utilizado preferencialmente o fator 10 de diluição, sendo inoculados múltiplos 

e submúltiplos de 1ml da amostra, usando-se séries de 5 tubos para cada volume a ser 

inoculado. 

Procedimento: A semente usada na fermentação foi o Colilert 18 que pode detectar a 

presença de 2 milhões de bactérias heterotróficas para cada 100 mL.  

As amostras foram diluídas de 10B a 10-6, conforme pela técnica e a presença de 

bactérias patogênicas em grande escala no ambiente fluvial. Depois as amostras foram 

levadas para a incubadora a 35 +ou-0,5°C durante 24 horas.  

A leitura foi realizada usando uma luz UV de 6 Walts, 365nm a uma distância de 13 

cm da amostra, em um ambiente escuro. Se a amostra apresenta uma coloração amarela 

existem coliformes totais e no caso da amostra fluorescentes, indica a presença de 

coliformes termotolerantes.  

Cálculo: Valor do NMP correspondente ao código no Standard Methods X 10/maior 

volume inoculado selecionado para compor o código. 

 

4.8- Determinação da Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)5,20°C 

 A demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) visa analisar a disponibilidade do oxigênio 

para os microrganismos desenvolverem suas funções no meio. O teste, preconizado no 

Standard Methods for Examination of Water and WasteWater, 21ª Edition (APHA, AWWA, 

2005), mede a quantidade inicial de oxigênio disponível para a biodegradação e a 

quantidade final em um período de 5 dias a 20°C em uma incubadora da marca WTW 

OxiTop® Box, modelo Thermostat cabinet for 12 BOD OxiTop® systems. Admite-se que 

nestas condições 80% da matéria orgânica carbonada já estejam mineralizados e 

começando a nitrificação. Uma oxidação total, em geral, leva cerca de 20 dias. 

  Para a análise da DBO foram adicionados em frasco próprio 2mL das sementes que 

serviram para a alimentação das bactérias na incubadora, uma barra magnética, 3 pedras 

de hidróxido de ferro e amostra da água do rio conforme o fator de diluição utilizado de 40 

até 400. Após o procedimento descrito, as amostras foram levadas a incubadora por um 

período de 5 dias a 20°C. Durante esse período as bactérias utilizaram o oxigênio disponível 

no meio para seus processos bioquímicos. A quantidade de água das amostras refletem o 

fator de diluição para que se encontre um valor compatível com os processos de oxidação 

do oxigênio no meio.  

Cálculo: mg O2/L= OD5, 20°c x fator de diluição 
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4.9- Determinação de sólidos totais a 103-105°C 

 Os sólidos totais é uma terminologia aplicada a todo o material residual que fica na 

cápsula depois da evaporação subsequente da amostra de água em uma temperatura 

definida a 103-105°C em uma estufa.  

 A determinação de sólidos totais a 103-105°C foi a adotada no Standard Methods for 

Examination of Water and WasteWater, 21ª Edition (APHA, AWWA, 2005). 

 A cápsula de porcelana contendo 50 ml da amostra foi levada a um forno mufla à 

550°C até a secagem da água e depois transferida para o dessecador para eliminar os 

resíduos líquidos por completo para ser pesado numa balança analítica. 

Cálculo: mg de ST/L= (A – B) x 1000/ Vam 

onde: A = peso da cápsula mais resíduo seco à 103ºC, em g.  

B = peso da cápsula vazia, em g.  

Vam = volume da amostra, em mL. 

 

4.10- Determinação de Cloreto pelo método argentométrico de Mohr 

 O método utilizado para quantificação dos íons cloreto foi o Argentométrico com 

detecção visual do ponto de equivalência. Este procedimento é também conhecido como 

Método de Mohr, para determinação de cloretos e brometos, preconizado no Standard 

Methods for Examination of Water and WasteWater, 21ª Edition (APHA, AWWA, 2005). 

 Na titulação de uma solução neutra ou ligeiramente alcalina de íons cloreto com 

solução padrão de nitrato de prata, adiciona-se uma pequena quantidade de solução 

decromato de potássio que age como indicador. No final, quando a precipitação do cloreto 

for completa, primeiro excesso de íons prata combina-se com os íons cromato (indicador) 

formando um precipitado de cromato de prata, vermelho, fracamente solúvel descrita a 

seguir: 

Ag+
(aq) + Cl-(aq) ⇄ AgCl(s)                       Kps = 1,82 x 10-10 

                             Branco 

2 Ag+
(aq) + CrO4

2-
(aq)  ⇄ Ag2CrO4(s)              Kps = 1,3 x 10-12 

                                     Vermelho 
 

A determinação de cloreto foi realizada tomando 50,0 mL da amostra que foi titulada 

com nitrato de prata (AgNO3) padronizado de concentração 0,0282 mol/L.  

Este método requer que uma titulação em branco fosse feita para que se possa 

corrigir o erro cometido na detecção do ponto final. O valor da prova em branco (0,2) obtido 

deve ser subtraído do valor da titulação propriamente dita. 

Cálculo da concentração molar (mol/L) do cloreto: 

MCl
- = MAg

+ x VAg
+/VCl

- 
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MCl- = Concentração em mol/L da solução problema 

VCl- = Volume utilizado da solução problema 

MAg+ = Concentração em mol/L da solução titulante 

VAg+ = Volume gasto da solução titulante                               

Cálculo da concentração em mg/L 

Cl- (mg/L) = MCl
- x 35,5 g/mol 

 

4.11- Cálculo do Índice de Qualidade da água 

A técnica utilizada para avaliação da qualidade da água teve como base a análise do 

Índice de Qualidade de Água (IQA) adotada a partir de um estudo realizado em 1970 pela 

“National Sanitation Foundation (NSF)” dos Estados Unidos. O IQA é composto pelos 

seguintes parâmetros: coliformes termotolerantes, demanda bioquímica de oxigênio (DBO), 

pH, oxigênio dissolvido (OD), nitrogênio total, fósforo total, temperatura, sólidos totais e 

turbidez. O IQA é calculado com base no produtório ponderado das qualidade de águas 

correspondentes as diversas variáveis que integram o índice, sendo que, cada um dos nove 

parâmetros possuem pesos e valores diferentes que são calculados segundo a fórmula: 

 

 

 

onde: 

IQA = Índice de Qualidade das Águas. Um número entre 0 e 100; 

qi = qualidade do i-ésimo parâmetro. Um número entre 0 e 100, obtido do respectivo gráfico 

de qualidade, em função de sua concentração ou medida (resultado da análise); 

wi = peso correspondente ao i-ésimo parâmetro fixado em função da sua importância para a 

conformação global da qualidade, isto é, um número entre 0 e 1, de forma que: 

 

 

 

 

O IQA foi desenvolvido para avaliar a qualidade da água bruta visando seu uso para o 

abastecimento público, após tratamento. Os parâmetros utilizados no cálculo do IQA são em 

sua maioria indicadores de contaminação causada pelo lançamento de esgotos domésticos 

(PNQA, 2009). 

O IQA foi calculado utilizando a média ponderada dos nove parâmetros (Tabela 2 e 

Figura 16) adotados pela National Sanitation Foundation (NSF) de modo que todos os 
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fatores fiquem dimensionados em um intervalo de 0 a 100. Na Tabela 2 estão os pesos 

relativos a cada parâmetro na análise da qualidade da água para abastecimento público. 

Para proceder ao cálculo do IQA é preciso observar em qual fator de ponderação cada 

parâmetro (Figura 16) o dado coletado está e observar o peso relativo a esse parâmetro. O 

valor obtido reflete o índice de qualidade da água no rio, sendo importante para o 

monitoramento da água ao longo do tempo na bacia hidrográfica, visando o controle para 

abastecimento público. Para calcular o IQA foi utilizada uma calculadora online baseada no 

índice de qualidade da água da NSF, disponibilizada por Mr. Brian Oram, PG B.F. 

Environmental Consultants Inc. 2013. 

Tabela 2 - Parâmetros de Qualidade da Água do IQA e respectivo peso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mr. Brian Oram, 2013 

Além de seu peso (w), cada parâmetro possui um valor de qualidade (q), obtido do 

respectivo gráfico em função de sua concentração ou medida (Figura 16).  

Para alguns parâmetros, como coliformes termotolerantes, DBO, nitrogênio, fósforo e 

turbidez, a melhor qualidade da água (maior q) é obtida com as menores concentrações, 

uma vez que a curva é sempre descendente (Figura 16). Já outros parâmetros (pH, 

temperatura, sólidos totais e oxigênio dissolvido), há um ponto ótimo com nota máxima, a 

partir do qual valores inferiores ou superiores implicam diminuição da nota (Sperling, 2007). 

A classificação adotada para avaliação da qualidade da água no ambiente fluvial do 

rio Jacuípe, na área proposta (Tabela 3) foi a do Estado de Minas Gerais, pois ela preserva 

o índice de qualidade da água do National Sanitation Foundation (NSF), e tem usos mais 

restritivos. A legislação ambiental brasileira opta por utilizar valores mais restritivos para os 

diversos usos da qualidade da água, sempre levando em consideração as condições de 

sanitárias, a qual o ambiente fluvial está exposto. 

 

PARÂMETRO DE QUALIDADE DA ÁGUA PESO (w) 

Oxigênio dissolvido  0,17 

Coliformes termotolerantes 0,16 

Potencial hidrogeniônico - pH 0,11 

Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO5,20 0,11 

Temperatura da água 0,10 

Nitrogênio total 0,10 

Fósforo total 0,10 

Turbidez 0,08 

Sólidos Totais  0,07 

http://pnqa.ana.gov.br/IndicadoresQA/IndiceQA.aspx#_ftnref10
http://pnqa.ana.gov.br/IndicadoresQA/IndiceQA.aspx#_ftn1
http://pnqa.ana.gov.br/IndicadoresQA/IndiceQA.aspx#_ftn2
http://pnqa.ana.gov.br/IndicadoresQA/IndiceQA.aspx#_ftn3
http://pnqa.ana.gov.br/IndicadoresQA/IndiceQA.aspx#_ftn4
http://pnqa.ana.gov.br/IndicadoresQA/IndiceQA.aspx#_ftn5
http://pnqa.ana.gov.br/IndicadoresQA/IndiceQA.aspx#_ftn6
http://pnqa.ana.gov.br/IndicadoresQA/IndiceQA.aspx#_ftn7
http://pnqa.ana.gov.br/IndicadoresQA/IndiceQA.aspx#_ftn8
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Tabela 3 - Comparação da classificação do IQA entre os estados do Brasil 

Adaptado do Programa Nacional de Avaliação da Qualidade da Água- PNQA-ANA, 2009. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16- Curvas médias de variação da qualidade da água da NFS.Fonte: PathFinder Science, 2013 

 

Faixas de IQA utilizadas nos 
seguintes Estados: AL, MG, 
MT, PR, RJ, RN, RS 

Faixas de IQA utilizadas nos seguinte 
Estados: BA, CE, ES, GO, MS, PB, PE, 
SP 

Avaliação da Qualidade da 
Água 

91-100 80-100 Ótima 

71-90 52-79 Boa 

51-70 37-51 Regular 

26-50 20-36 Ruim 

0-25 0-19 Péssima 
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5. Resultados e Discussões  

5.1- Análise comparativa dos parâmetros utilizados no IQA-NSF com a Resolução Conama 357/05 no perímetro urbano de Riachão 

do Jacuípe. 

Resultados mês de novembro 

 De acordo com os resultados obtidos para a salinidade, no perímetro urbano de Riachão do Jacuípe, as águas foram classificadas em doces e 

salobras conforme as Tabelas 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 

Tabela 4 - Resultado dos parâmetros físico-químicos e bacteriológico do Rio Jacuípe e Rio Verde em novembro de 2013 conforme a Resolução Conama 357/05 

Parâmetro Nova 

Esperança 

Barragem Bela 

Vista 

Alto do 

Cruzeiro 

P. Alto do 

Cruzeiro 

Alto do 

Cemitério 

Classe 2  salobra Classe 2  doce 

DBO mg/ L O2 23,0 6,0 16 40 80,0 130,0 Não aplicável  ≤ 5 mg/L O2 

*OD mg/ L O2 5,32 1,13 7,41 4,82 5,69 15,97  ≥ 4 mg/L O2  ≥ 5 mg/L O2 

OD em % 64,35 13,2 96,1 63,5 73,15 202,55 Não aplicável Não aplicável 

*Turbidez UNT 26,5 11,3 19,9 189,0 27,6 44,5 Não aplicável  ≤ 100 UNT 

*pH 7,60 7,45 7,80 7,65 7,85 8,55 6,5 a 8,5 6,0 a 9,0 

*STD mg/L 571,9 960,4 684,4 644,1 558,3 504,7 Não aplicável  ≤ 500 mg/ L 

*Cloreto total mg/L Cl 230,3 470,5 290,3 510,6 220,2 190,2 Não aplicável  ≤ 250 mg/ L Cl 

*Fósforo total mg/L P 0,187 0,26 0 3,93 0,385 0,60  ≤ 0,186 mg/ L P  ≤ 0,030 mg/L P 

Nitrato mg/L N 0 0 0 0 2,0 0  ≤ 0,70 mg/ L N  ≤ 10,0 mg/L N 

Nitrito mg/L N 0 0 0 0 0,20 0,10  ≤ 0,20 mg/ L N  ≤ 1,0 mg/L N 

*Nitrogênio amoniacal e orgânico   mg/L N 4,06 3,08 2,80 16,94 2,66 13,16 Não aplicável Não aplicável 

Coliformes termotolerantes  NMP/100 mL 78 20 3,6 2200000 160000 110000  ≤ 2500/100mL     ≤ 1000/100 mililitros 

*Temperatura  °C 27,4 25,9 29,7 31,6 27,8 32,8  ≤40°C  ≤ 40° C 

Salinidade ‰ 0,5 0,9 0,6 0,6 0,5 0,5 > 0,5 ‰  ≤ 30 ‰  ≤ 0,5 ‰ 

Fonte: Trabalho de campo, 2013 

Elaborado pelo autor 

*Valores das médias e dos desvios padrões em duplicata no anexo 
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Tabela 5 - Continuação dos resultado dos parâmetros físico-químicos e bacteriológico do Rio Jacuípe e Rio Verde em novembro de 2013 conforme a Resolução Conama 

357/05 

Fonte: Trabalho de campo, 2013 

Elaborado pelo autor 

*Valores das médias e dos desvios padrões em duplicata no anexo 

  

 

 

 

 

 

 

 

Parâmetro Ranchinho Rio 

Verde/Jacuípe 

Laranjeira Traz da 

Roça 

Jatobá Barra Classe 2 

salobra 

Classe 2 doce 

DBO mg/L O2 50,0 94,0 39,0 60,0 40 2,0 Não aplicável  ≤ 5 mg/L O2 

*OD  mg/L O2 5,79 7,61 7,91 8,48 1,74 9,64  ≥ 4 mg/L O2  ≥ 5 mg/L O2 

OD em % 73,2 98,55 97,1 107,3 21,0 121,9 Não aplicável Não aplicável 

*Turbidez  UNT 25,2 74,9 63,3 147,5 215 25,3 Não aplicável  ≤ 100 UNT 

*Ph 7,70 8,00 8,35 8,05 7,60 8,00 6,5 a 8,5 6,0 a 9,0 

*STD mg/L 1134 1382 1880,5 4076,5 1129,5 1388,5 Não aplicável  ≤ 500 mg/ L 

*Cloreto total  mg/ L Cl 500,6 690,8 1011,1 2432,7 380,4 630,7 Não aplicável  ≤ 250 mg/ L Cl 

*Fósforo total  mg/ L P 1,12 1,90 0,88 0,192 0,55 3,05  ≤ 0,186 mg/ L P  ≤ 0,030 mg/L P 

Nitrato mg/L N 2,0 0 0 0 0 3,0  ≤ 0,70 mg/ L N  ≤ 10,0 mg/L N 

Nitrito mg/L N 0,31 0,22 0 1 0 0,40  ≤ 0,20 mg/ L N  ≤ 1,0 mg/L N 

*Nitrogênio amoniacal e orgânico    mg/L N 8,82 4,62 2,94 5,32 40,46 11,06 Não aplicável Não aplicável 

Coliformes termotolerantes NMP/100 mL 22000 170 20 450 160000 200  ≤ 2500/100mL     ≤ 1000/100 mililitros 

*Temperatura °C 29,2 28,8 27,9 28,8 26,0 29,1  ≤40°C  ≤ 40° C 

Salinidade  ‰ 1,1 1,4 2,0 4,5 1,7 1,4 > 0,5 ‰  ≤ 30 ‰  ≤ 0,5 ‰ 
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Figura 17 - Resultado dos parâmetros físico-químicos e bacteriológico do Rio Jacuípe e Rio Verde em novembro de 2013 conforme a Resolução Conama 357/05 
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       Figura 18 – Continuação do Resultado dos parâmetros físico-químicos e bacteriológico do Rio Jacuípe e Rio Verde em novembro de 2013 conforme a 

Resolução Conama 357/05 
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Figura 19 – Continuação dos resultado dos parâmetros físico-químicos e bacteriológico do Rio Jacuípe e Rio Verde em novembro de 2013 conforme a Resolução Conama 

357/05 
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Figura 20- Continuação dos resultado dos parâmetros físico-químicos e bacteriológico do Rio Jacuípe e Rio Verde em novembro de 2013 conforme a Resolução Conama 

357/05 
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Começaremos a discussão abordando os resultados para os parâmetros no mês de 

novembro que se caracterizou por mês seco. As Tabela 4 e 5 e as Figuras 17,18,19 e 20 

apresentam os valores limítrofes estipulados pela Resolução CONAMA 357/05 para águas 

classificadas como Salobra e Doce na classe 2. 

A DBO de uma água está relacionada à quantidade de oxigênio necessária para 

oxidar a matéria orgânica por decomposição microbiana aeróbia para uma forma inorgânica 

estável. Os valores de DBO acima do estabelecido pela Resolução CONAMA 357/05 para 

águas doce, classe 2, indica altas concentrações de matéria orgânica no ambiente aquático 

e consequentemente o grau de poluição dos corpos d´água. Os únicos pontos em 

desconformidade com a Resolução CONAMA 357/05 para águas doces, Classe 2 (Tabelas 

4 e 5 e Figura 19) foram na Ponte do Alto do Cruzeiro (80 mg/L de O2) Alto do Cemitério 

(130 mg/L de O2). No Alto do cemitério foi observada, próximo ao local da coleta, a presença 

de dejetos de suínos, que pode justificar o alto valor da DBO. Observando a Tabela 5 e 

Figura 19, apenas a Barra (2mg/L de O2) apresentou o valor abaixo do estabelecido pela 

Resolução CONAMA 357/05 para classe 2 de águas doces. 

O DBO só é utilizado pela Resolução CONAMA 357/05 para as classes de águas 

doces. Nas classes de águas salobras e salina utiliza-se o carbono orgânico. 

A Tabelas 4 e 5 e Figura 17 mostram que o OD estava de acordo com a Resolução 

CONAMA 357/05 para águas doces e salobras, classe 2 para o Alto do Cruzeiro, Ponte Alto 

do Cruzeiro, Ranchinho, Rio Verde Jacuípe, Alto do Cemitério, Traz da Roça, Barra, Nova 

Esperança e Bela Vista e Laranjeira. 

Na Barragem (Tabela 4 e Figura 17), o OD (1,13 mg/L de O2) muito abaixo dos 4 

mg/L determinado pela Resolução CONAMA 357/05 para água salobra, classe 2, sugere 

alta atividade de degradação de matéria orgânica. No Jatobá (Tabela 5 e Figura 17), onde 

temos o maior valor encontrado, dentre os pontos estudados para o oxigênio dissolvido 

(1,74 mg/L) esse fato fica evidente uma vez que a presença de algas no local formam um 

tapete que cobre parte da superfície, isolando a água do oxigênio do ar, com isso pode 

ocorrer a desoxigenação da água. A proliferação excessiva de algas faz com que o oxigênio 

seja requerido em grandes quantidades nos processos de nitrificação o que pode levar a 

problemas relacionados à eutrofização.  

Na Barra (Tabela 5 e Figura 20) o nitrato (3,0 mg/L de N) e nitrito (0,40 mg/L de N) 

estavam em desacordo com a Resolução CONAMA 357/05 para a classe 2 para água 

salobra. O valor elevado de nitrato indica que a poluição é antiga. O nitrato é prejudicial à 

saúde humana porque pode causar uma doença chamada de metahemoglobinamia (sangue 

azul) em crianças. O nitrogênio amoniacal e orgânico (Tabela 4 e 5 e Figura 19), no Alto do 

Cruzeiro (16,94 mg/L de N), Jatobá (40,46 mg/L de N), Alto do Cemitério (13,16 mg/L de N) 
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e Ranchinho (8,82 mg/L de N) estava alto por causa dos lançamentos de efluentes 

domésticos “in natura” que provavelmente poderá ocasionar a proliferação excessiva de 

algas fazendo com que o oxigênio seja requerido em grandes quantidades nos processos de 

nitrificação o que pode levar a problemas relacionados a eutrofização. 

Para o fósforo as localidades estudadas (Tabela 4 e 5 e Figura 17) estão em 

desacordo com a Resolução CONAMA 357/05 para águas doces e salobras, classe 2, com 

exceção da Bela Vista. O valor situa-se acima dos limites estabelecidos pela Resolução 

CONAMA 357/05 e pode indicar a proliferação das macrófitas pela alta disponibilidade de 

nutrientes no canal fluvial. O fósforo elevado indica o lançamento de efluentes “in natura” no 

canal fluvial, principalmente no Alto do Cruzeiro e no Ranchinho, onde o ponto de coleta 

está localizado na zona de mistura. A baixa profundidade do Alto do Cemitério e Alto do 

Cruzeiro aumenta a temperatura superficial da água, o que favorece as reações químicas, 

envolvendo os organismos decompositores que degradam a matéria orgânica rapidamente 

em função dos nutrientes presentes no ambiente aquático, como o fósforo e nitrogênio que 

tem predominância antropogênica. O enriquecimento dos nutrientes é causado pelo 

aumento do fósforo, na forma de ortofosfato, provenientes dos esgotos domésticos e 

nitrogênio, na forma de amônia, que servem de alimentação para as bactérias e cianofíceas.  

A turbidez estava de acordo com a Resolução CONAMA 357/05 para águas doces 

classe 2 nas localidades de P. Alto do Cruzeiro, Alto do Cemitério e Nova Esperança 

(Tabela 4). Nas demais localidades (Tabelas 4 e 5 e Figura 17) o parâmetro turbidez não se 

aplica as classes de águas salobras da Resolução Conama 357/05. 

O Coliformes termotolerantes (Tabelas 4 e 5 e Figura 19) estavam todos de acordo 

com a Resolução CONAMA 357/05 para águas doces e águas salobras, classe 2, com 

exceção de Alto do Cruzeiro (2.200.000 NMP/100mL), P. Alto do Cruzeiro (160.000 

NMP/100mL), Jatobá (160.000 NMP/100mL), Alto do Cemitério (110.000 NMP/100mL) e 

Ranchinho (22.000 NMP/100mL), evidenciando que havia lançamentos de efluentes “in 

natura” no canal fluvial. 

Vale ressaltar que as localidades de Traz da Roça (450 NMP/100mL), Tabela 5 e 

Figura 19, e Nova Esperança (78 NMP/100 mL), Tabela 4 e Figura 19, embora tenham 

valores de coliformes termotolerantes situavam-se abaixo do limite permitido, são valores 

altos, visto que não foi observado nenhum lançamento de esgoto próximo. Ambos os pontos 

estão localizados antes da cidade de Riachão do Jacuípe. Em Traz da Roça pode ter havido 

algum lançamento de esgoto nas proximidades a montante, provenientes de residências 

rurais. Já em Barra (200 NMP/mL), Tabela 5, o valor encontrado pode ser justificado pelo 

fato do ponto está localizado dentro da cidade onde existe atividade humana. 
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 O pH (Tabelas 4 e 5 e Figura 18) estava de acordo com a Resolução CONAMA 

357/05 para águas doces e águas salobras, classe 2, para todos os pontos. 
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Resultados mês de Dezembro 

Tabela 6 - Resultado dos parâmetros físico-químicos e bacteriológico do Rio Jacuípe e Rio Verde em dezembro de 2013 conforme a Resolução Conama 357/05 

Parâmetro Nova 

Esperança 

Barragem Bela Vista Alto do 

Cruzeiro 

P. Alto do 

Cruzeiro 

Alto do 

Cemitério 

Classe 2 

Salobra 

Classe 2 

doce 

DBO mg/ L O2 0 10 7 20,0 40 20 Não aplicável  ≤ 5 mg/L O2 

*OD mg/ L O2 5,87 3,33 4,32 2,27 0,56 1,69  ≥ 4 mg/L O2  ≥ 5 mg/L O2 

OD em % 82,3 46,7 55,85 31,85 9,15 23,4 Não aplicável Não aplicável 

*Turbidez UNT 530,5 326 502,5 556 494,5 544,5 Não aplicável  ≤ 100 UNT 

*pH 7,30 7,10 7,30 6,75 7,00 7,05 6,5 a 8,5 6,0 a 9,0 

*STD mg/L 193,3 301,4 299,9 327,6 322,9 308,4 Não aplicável  ≤ 500 mg/ L 

Sólidos totais em mg/L 680 700 480 1140 820 800 Não aplicável Não aplicável 

*Cloreto total mg/L Cl 70,1 110,1 130,1 110,1 150,2 110,1 Não aplicável  ≤ 250 mg/ L Cl 

*Fósforo total mg/L P 0,53 0,38 0,433 0,59 0,50 0,467  ≤ 0,186 mg/ L P  ≤ 0,030 mg/L P 

Nitrato mg/L N 0 0 0 0 0 0  ≤ 0,70 mg/ L N  ≤ 10,0 mg/L N 

Nitrito mg/L N 0,08 0,03 0,06 0,07 0,18 0,15  ≤ 0,20 mg/ L N  ≤ 1,0 mg/L N 

*Nitrogênio amoniacal e orgânico    mg/L N 2,10 4,06 2,10 3,08 3,78 3,22 Não aplicável Não aplicável 

Coliformes termotolerantes 

NMP/100 mL 

200 68 >23 78000 35000 26000  ≤ 2500/100mL     ≤1000/100 mililitros 

*Temperatura  °C 34,6 31,3 29,3 32,2 30,4 29,8  ≤40°C  ≤ 40° C 

Salinidade ‰ 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 > 0,5 ‰  ≤ 30 ‰  ≤ 0,5 ‰ 

Fonte: Trabalho de campo, 2013 

Elaborado pelo autor 

*Valores  das médias e dos desvios padrões em duplicata no anexo 
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Tabela 7 - Continuação dos resultado dos parâmetros físico-químicos e bacteriológico do Rio Jacuípe e Rio Verde em dezembro de 2013 conforme a Resolução Conama  

357/05 

Fonte: Trabalho de campo, 2013 

Elaborado pelo autor 

*Valores das médias e dos desvios padrões em duplicata no anexo 

 

 

 

 

 

 

 

Parâmetro Ranchinho Rio 

Verde/Jacuípe 

Laranjeira Traz da 

Roça 

Jatobá Barra Classe 2 

Salobra 

Classe 2 

Doce 

DBO mg/L O2 25 10 26 44 150 50 Não aplicável  ≤ 5 mg/L O2 

*OD  mg/L O2 5,15 0,86 2,49 12,07 11,85 10,3  ≥ 4 mg/L O2  ≥ 5 mg/L O2 

OD em % 73 13,8 33,25 175,65 141,15 136,7 Não aplicável Não aplicável 

*Turbidez  UNT 479 492 473 217 660,5 87,6 Não aplicável  ≤ 100 UNT 

*pH 7,10 6,90 6,90 8,50 8,05 7,75 6,5 a 8,5 6,0 a 9,0 

*STD mg/L 298,4 294 340  5084,5 1187,5 969 Não aplicável  ≤ 500 mg/ L 

Sólidos totais em mg/L 840 380 1040 1660 1880 2220 Não aplicável Não aplicável 

*Cloreto total  mg/ L Cl 90,1 110,1 110,1 2642,9 370,4 350,4 Não aplicável  ≤ 250 mg/ L Cl 

*Fósforo total  mg/ L P 1,80 0,618 0,464 0,21 2,94 1,80  ≤ 0,186 mg/ L P  ≤ 0,030 mg/L P 

Nitrato mg/L N 0 0 0 2 1 2  ≤ 0,70 mg/ L N  ≤ 10,0 mg/L N 

Nitrito mg/L N 0,14 0,10 0,23 0 0 0,50  ≤ 0,20 mg/ L N  ≤ 1,0 mg/L N 

*Nitrogênio amoniacal e orgânico   mg/L N 4,20 4,48 3,78 3,50 51,24 4,20 Não aplicável Não aplicável 

Coliformes termotolerantes NMP/100 mL 35000 1700 460 20 920000 200  ≤ 2500/100mL     ≤ 1000/100 mililitros 

*Temperatura °C 32,4 32,3 30,2 34,6 32,5 30,9  ≤40°C  ≤ 40° C 

Salinidade  ‰ 0,3 0,2 0,3 5,7 1,1 0,9 > 0,5 ‰  ≤ 30 ‰  ≤ 0,5 ‰ 
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 Figura 21- Resultado dos parâmetros físico-químicos e bacteriológico do Rio Jacuípe e Rio Verde em dezembro de 2013 conforme a Resolução Conama 357/05 



 
 

66 

                

     
Figura 22 – Continuação dos resultado dos parâmetros físico-químicos e bacteriológico do Rio Jacuípe e Rio Verde em dezembro de 2013 conforme a Resolução Conama 

357/05 
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Figura 23- Continuação dos resultado dos parâmetros físico-químicos e bacteriológico do Rio Jacuípe e Rio Verde em dezembro de 2013 conforme a Resolução Conama 

357/05  



 
 

68 

   

    Figura 24 – Continuação dos resultado dos parâmetros físico-químicos e bacteriológico do Rio Jacuípe e Rio Verde em dezembro de 2013 conforme a Resolução Conama 

357/05 
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          No mês de Dezembro foi observado um aumento da vazão fluvial em decorrência das 

fortes chuvas que ocorreram na semana da coleta na bacia hidrográfica do Rio Jacuípe no 

perímetro urbano de Riachão do Jacuípe e a montante. Vale ressaltar que no Rio Verde que 

compreende as localidades de Traz da Roça, Jatobá e Barra não houve chuvas. As 

precipitações ocorridas ocasionou a lixiviação do solo aumentando a poluição por dissolução 

de contaminantes presentes no solo, além de proporcionar a entrada de sedimentos no 

canal fluvial. 

 O DBO (Tabelas 6 e 7 e Figura 23), com exceção de Nova Esperança (Tabela 6 e 

Figura 23), todos os pontos estavam em desacordo com a resolução CONAMA 357/05 para 

águas doces e salobras, classe 2. O DBO é importante para termos uma ideia da 

biodegradação da matéria orgânica, principalmente na nitrificação, por isso a Resolução 

CONAMA 357/05 estabelece que seus limites sejam ultrapassados desde que não causem 

impactos ambientais no ambiente aquático.  

Dentro dos pontos estudados (Tabelas 6 e 7 e Figura 24) observou-se a presença de 

nitrato acima dos limites estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/05 para águas 

salobras, classe 2 nas localidades de Traz da Roça (2,0 mg/L de N), Jatobá (1,0 mg/L de N) 

e Barra (2,0 mg/L de N). O nitrito encontrado na Barra (0,50 mg/L), Tabela 7, acima do valor 

recomendado, pode indicar que a fonte de poluição estava próxima, pois o nitrito é 

rapidamente oxidado a nitrato e permanece pouco tempo no ambiente. No Jatobá (Tabela 7 

e Figura 24) o nitrato (1,0 mg/L de N) e o fósforo (2,94 mg/L de P) estavam acima do 

recomendado pela Resolução Conama 357/05 para a classe 2 de águas salobras. Além de 

apresentar um alto valor de nitrogênio amoniacal e orgânico (51,24 mg/L de N), DBO (150 

mg/L) e da turbidez (660 UNT). Observou-se que o canal fluvial provavelmente estava com 

proliferação excessiva de cianofíceas. A sinergia de todos esses fatores pode levar a 

eutrofização. 

 Dos doze pontos de OD estudados, sete deles (Tabelas 6 e 7 e Figura 21) estavam 

em desacordo com a Resolução CONAMA 357/05 para águas doces, classe 2. Isso se 

deve, provavelmente, ao aumento da turbidez no canal fluvial que interfere na passagem da 

luz para as zonas superficiais e profundas, onde os microorganismos necessitam do 

processo de reaeração ou da fotossíntese para a obtenção do oxigênio a ser utilizado pela 

fauna. 

 O pH (Tabela 6 e 7 e Figura 22) para todos os pontos estavam de acordo com a 

Resolução Conama 357/05 para classe 2 de águas doces e salobras.  

A alta turbidez (Tabela 6 e 7 e Figura 21), encontrada no Alto do Cruzeiro (556 UNT), 

P. Alto do Cruzeiro (494,5 UNT), Alto do Cemitério (544,5 UNT), Ranchinho (479) e Rio 

Verde/Jacuípe (492 UNT), Barragem (326 UNT), Nova esperança (530,5 UNT), Bela Vista 
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(502,5 UNT) e Laranjeira (473 UNT) acima dos limites estabelecidos para água doce, classe 

2 na Resolução CONAMA 357/05, provavelmente proveniente da erosão das margens 

devido às fortes chuvas que ocorreram em dezembro. A lixiviação do solo, ocasionada pelas 

chuvas adiciona contaminantes dos solos ao canal fluvial, principalmente sedimentos 

carreados pelo escoamento superficial e transportados e depositados pelo rio nas planícies 

de inundação. 

Ficou evidenciado que na maioria dessas localidades citadas acima a taxa de 

oxigênio dissolvido estava em desacordo com a Resolução CONAMA 357/02 para água 

doce, classe 2, por causa da turbidez elevada.  

Com o aumento da precipitação houve aumento da vazão fluvial e 

consequentemente, de modo geral, houve diminuição da concentração dos sólidos totais 

dissolvidos no rio no referido mês em relação aos meses de novembro e fevereiro, como 

evidenciado nas Tabelas 4,5,6,7,8 e 9 e Figuras 17, 21 e 25.   

Em relação à presença de coliformes termotolerantes, os pontos localizados no Alto 

do Cruzeiro (78.000 NMP/100 mL), Ponte Alto do Cruzeiro (35.000 NMP/100mL) e Alto do 

Cemitério (26.000 NMP/100mL) na Tabela 6 e Figura 23; Jatobá (920.000 NMP/100 mL), 

Ranchinho (35.000 NMP/100ml) e Rio Verde/Jacuípe (1.700 NMP/100 ml), na Tabela 7 

estavam em desacordo com a Resolução CONAMA 357/05 para classe 2 para águas doces 

e salobras. Os pontos na Tabela 6 e Figura 23, localizados na Nova Esperança (200 

NMP/100mL), Barragem (68 NMP/100mL), Bela Vista (>23 NMP/100mL) e na Tabela 7 e 

Figura 23, localizados na Traz da Roça (20 NMP/100mL), Barra (200 NMP/100mL), 

Laranjeira (460 NMP/100mL) estavam de acordo com o estabelecido na Resolução 

CONAMA 357/05. Em função da maior vazão do canal fluvial e da diluição dos efluentes “in 

natura, a contaminação fecal foi menor em relação a novembro. No Rio Verde não houve 

chuvas significativas e o ponto localizado no Jatobá (Tabela 7 e Figura 23) em função de o 

canal fluvial ser intermitente e da grande quantidade de lançamentos de esgotos domésticos 

ficarem acumulados nas suas margens, a contaminação fecal estava alta (920.000 

NMP/100mL), provavelmente com grande possibilidade de causar doenças na população 

ribeirinha. 

O cloreto (Tabela 6 e 7 e Figura 22) estava de acordo com o estabelecido na 

Resolução CONAMA 357/05 para todos os pontos da classe 2 para águas doces, 

principalmente no Alto do Cruzeiro, Ponte Alto do Cruzeiro, Alto do Cemitério, Ranchinho e 

Rio Verde Jacuípe, sendo evidenciado que os lançamentos de efluentes “in natura” estavam 

menos concentrados no canal fluvial. O Cloreto não se aplica a Resolução CONAMA classe 

2 para águas salobras.  
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Resultados mês de Fevereiro de 2014 

 Tabela 8 -  Resultado dos parâmetros físico-químicos e bacteriológico do Rio Jacuípe e Rio Verde em fevereiro de 2014 conforme a Resolução Conama 357/05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2014 

Elaborado pelo autor 

*Valores das médias e dos desvios padrões em duplicata no anexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parâmetro Nova 

Esperança 

Barragem Bela 

Vista 

Alto do 

Cruzeiro 

P. Alto do 

Cruzeiro 

Alto do 

Cemitério 

Classe 2 

Salobra 

Classe 2 

Doce 

DBO mg/ L O2 12 9 8 110 55 70 Não aplicável ≤ 5 mg/L O2 

*OD mg/ L O2 6,91 4,72 6,88 5,39 5,40 11,95 ≥ 4mg/L O2 ≥ 5 mg/L O2 

OD em % 124,8 88,4 125,9 91,1 97,4 218,4 Não aplicável Não aplicável 

*Turbidez UNT 47,6 48,1 33 315,5 71,7 79,1 Não aplicável ≤ 100 UNT 

*pH 8,35 9,35 8,30 8,25 7,40 7,30 6,5 a 8,5 6,0 a 9,0 

*STD mg/L 518,1 483,6 372,4 716 587,9 566,3 Não aplicável ≤ 500 mg/ L 

Sólidos totais 680 700 480 1140 820 800 Não aplicável Não aplicável 

*Cloreto total mg/L Cl 270,3 240,3 220,2 290,3 270,3 290,3 Não aplicável ≤ 250 mg/ L Cl 

*Fósforo total mg/L P 0 0,15 0,13 2,53 0,48 0,49 ≤ 0,186 mg/ L P ≤ 0,030 mg/L P 

Nitrato mg/L N 0 0 0 0 0 0 ≤ 0,70 mg/ L N ≤ 10,0 mg/L N 

Nitrito mg/L N 0 0 0 0 0 0 ≤ 0,20 mg/ L N ≤ 1,0 mg/L N 

*Nitrogênio amoniacal e orgânico mg/L N 1,82 4,34 2,80 21,98 2,52 7,28 Não aplicável Não aplicável 

Coliformes termotolerantes  NMP/100 mL 18 45 110 3000000 340000 130000 2500/100mL  1000/100 mililitros 

*Temperatura  °C 28,2 27,8 30 32,4 28,0 34,1 ≤ 40°C ≤ 40° C 

Salinidade ‰ 0,5 0,4 0,3 0,7 0,5 0,5 >0,5 ‰ ≥  30 ‰ ≤ 0,5 ‰ 
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 Tabela 9 - Continuação dos resultado dos parâmetros físico-químicos e bacteriológico do Rio Jacuípe e Rio Verde em fevereiro de 2014 conforme a Resolução Conama 

357/05 

 Fonte: Trabalho de campo, 2014  

Elaborado pelo autor 

*Valores das médias e dos desvios padrões em duplicata no anexo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parâmetro Ranchinho Rio 

Verde/Jacuípe 

Laranjeira Traz da 

Roça 

Jatobá Barra Classe 2 

Salobra 

Classe 2 

Doce 

DBO mg/L O2 10 17 11 10 60 50 Não aplicável  ≤ 5 mg/L O2 

*OD  mg/L O2 8,72 8,43 6,62 5,00 4,77 9,48  ≥ 4 mg/L O2  ≥ 5 mg/L O2 

OD em % 158,5 153,1 115,35 90,8 95,7 158,3 Não aplicável Não aplicável 

*Turbidez  UNT 207,5 90,1 37,9 26,7 57,8 47,7 Não aplicável  ≤ 100 UNT 

*pH 7,25 7,75 10,15 7,50 7,95 7,60 6,5 a 8,5 6,0 a 9,0 

*STD mg/L 584,8 683,2 799,7 1349 1549,5 1692,5 Não aplicável  ≤ 500 mg/ L 

Sólidos totais 840 380 1040 1660 1660 2220 Não aplicável Não aplicável 

*Cloreto total  mg/ L Cl 410,5 350,4 450,5 790,9 1001,1 1151,3 Não aplicável  ≤ 250 mg/ L Cl 

*Fósforo total  mg/ L P 0,52 0,45 0,26 0,33 0,51 0,83  ≤ 0,186 mg/ L P  ≤ 0,030 mg/L P 

Nitrato mg/L N 0 0 0 0 0 0  ≤ 0,70 mg/ L N  ≤ 10,0 mg/L N 

Nitrito mg/L N 0 0 0 0 0 0.28  ≤ 0,20 mg/ L N  ≤ 1,0 mg/L N 

*Nitrogênio amoniacal e orgânico mg/L N 2,80 3,22 3,08 2,10 25,48 6,30 Não aplicável Não aplicável 

Coliformes termotolerantes NMP/100 mL 130000 1100 <1,8 < 1,8 540000 490  ≤ 2500/100mL     ≤ 1000/100 mililitros 

*Temperatura °C 30,2 30,0 27,2 28,0 29,8 30,5  ≤40°C  ≤ 40° C 

Salinidade  ‰ 0,5 0,6 0,8 1,3 1,6 1,7 > 0,5 ‰  ≤ 30 ‰  ≤ 0,5 ‰ 
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Figura 25 - Resultado dos parâmetros físico-químicos e bacteriológico do Rio Jacuípe e Rio Verde em fevereiro de 2014 conforme a Resolução Conama 357/05 
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Figura 26 – Continuação dos resultado dos parâmetros físico-químicos e bacteriológico do Rio Jacuípe e Rio Verde em fevereiro de 2014 conforme a Resolução Conama 

357/05 
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Figura 27- Continuação dos resultado dos parâmetros físico-químicos e bacteriológico do Rio Jacuípe e Rio Verde em fevereiro de 2014 conforme a Resolução Conama 

357/05
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 No mês de Fevereiro a coleta foi realizada depois do período chuvoso que ocorreu 

no mês de dezembro e janeiro. O OD e turbidez (Tabela 8 e 9 e Figura 25) estavam de 

acordo com a Resolução CONAMA 357/05 para águas doces e salobras, classe 2 em todas 

as localidades, exceto no Alto do Cruzeiro (315,5 UNT) e Ranchinho (207,5 UNT), 

provavelmente devido ao lançamento de esgotos domésticos. Com as chuvas ocorridas em 

dezembro e em janeiro houve maior diluição dos poluentes na água e a melhoria observada 

em todas as localidades em relação ao oxigênio dissolvido e a turbidez em relação a coleta 

do mês de dezembro.  

O DBO (Tabelas 8 e 9 e Figura 27) estavam acima do limite estabelecido pela 

Resolução CONAMA 357/05 para água doce, classe 2, o que indicando alta concentração 

de matéria orgânica biodegradável no ambiente aquático.   

O nitrogênio amoniacal e orgânico na (Tabela 8 e 9 e Figura 27) nas localidades do Alto do 

Cruzeiro (21,98 mg/L de N), Jatobá (25,48 mg/L de N), Alto do Cemitério (7,28 mg/L de N), 

provavelmente indicavam alta proliferação de algas devido ao acúmulo dos efluentes “in 

natura” no canal fluvial que possui baixa declividade. Com o aumento da temperatura existe 

um aumento das reações químicas e mais nutrientes são consumidos nos processos de 

metabolismos das algas, diminuindo a quantidade de OD e o aumentando o DBO de 

segundo estágio, requerido para que ocorra a oxidação da amônia ao nitrato. 

 O fósforo (Tabela 8 e 9 e Figura 25) estava em desacordo para todas as localidades 

de acordo com a Resolução Conama 357/05 para água doce e salobra, classe 2, exceto na 

Barragem, Nova Esperança e Bela Vista. Como ele é considerado um macronutrientes, a 

Resolução CONAMA 357/05 estabelece que seus limites sejam ultrapassados, desde que 

não causem impactos ambientais no ambiente aquático. No Alto do Cruzeiro (2,53 mg/L de 

P) provavelmente, o fósforo estava contribuindo para a proliferação de cianofíceas. O ponto 

onde foi coletada a amostra fica localizado na zona de mistura, sendo que o fósforo é de 

origem predominantemente de esgoto doméstico. É importante salientar que os altos valores 

encontrados para o fósforo nesse ponto, pode sugerir eutrofização. 

 Os coliformes termotolerantes (Tabela 8 e 9 e Figura 27) estavam de acordo com o 

estabelecido na Resolução Conama 357/05 para águas salobras e doces, classe 2, com 

exceção das localidades de Alto do Cruzeiro (3.000.000 NMP/100mL), P. Alto do Cruzeiro 

(340.000 NMP/100mL), Jatobá (540.000 NMP/100mL), Alto do Cemitério (130.000 

NMP/100mL) e Ranchinho (130.000 NMP/100mlL que situavam-se acima do limite 

estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/05. A presença dos coliformes termotolerantes 

no Alto do Cruzeiro provavelmente tinha alto potencial de causar doenças as populações 

ribeirinhas que entram em contato primário e secundário com a água rica em patógenos. 
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 A presença dos coliformes termotolerantes na Laranjeira (<1,8) pode indicar que o 

canal fluvial diluiu o esgoto doméstico lançado pela cidade de Riachão do Jacuípe. A baixa 

contaminação fecal indicou uma melhoria significativa no Rio Jacuípe quanto às coletas 

anteriores. Isso provavelmente ocorreu devido às chuvas ocorridas ao longo da sub-bacia 

do Rio Jacuípe nos meses de dezembro e janeiro que possibilitou maior diluição dos 

efluentes “in natura” através do aumento da vazão no canal fluvial. 

Os sólidos dissolvidos totais (STD) estavam de acordo com a Resolução CONAMA 

357/05 para águas doces, classe 2 nas localidades da Barragem, Nova Esperança e Bela 

Vista (Tabela 9 e Figura 25), provavelmente influenciado pela maior diluição dos 

contaminantes no ambiente aquático. 

 

5.2 Análise da qualidade da água por IQA 

 

Os valores dos parâmetros do IQA foram influenciados pela diluição do esgoto 

doméstico observados em períodos secos e chuvosos nos meses de novembro e dezembro 

de 2013 e fevereiro de 2014 na bacia hidrográfica do Rio Jacuípe no perímetro urbano de 

Riachão do Jacuípe.  

Tabela 10 – Classificação do IQA-NSSF nos meses de novembro e dezembro de 2013 e fevereiro de 

2014, no Rio Jacuípe e no Rio Verde. 

N = mês de novembro; D = mês de dezembro; F = mês de fevereiro. Fonte: elaborado pelo autor, 

2014. 

 

A classificação do IQA em novembro (Tabela 10) foi realizada no período da 

estiagem na sub-bacia do Rio Jacuípe. 

As localidades de Traz da Roça, Nova Esperança, Barra, Barragem, Bela Vista e 

Barragem da Laranjeira foram classificadas como regular. Traz da Roça apresentou 

problemas com o DBO (60 mg/L de O2), sólidos totais dissolvido (4076,5 mg/L) e turbidez 

(147,5 UNT) que estavam altos devido a intermitência do canal que dificulta a diluição e a 

Pontos Ótima Boa Regular Ruim Péssima 

 N D F N D F N D F N D F N D F 

Traz da Roça       53  70  45     

Jatobá            41 24 25  

Nova Esperança       53 60 61       

Barragem       54  55  48     

Alto do Cruzeiro          30 33 34    

P. Alto do Cruzeiro          48 31 48    

Ranchinho          41 38 44    

Barra       53    44 40    

Bela Vista       69 53 60       

Alto do Cemitério          32 31 36    

Rio Verde/ Jacuípe          47 33 45    

Barragem da Laranjeira       61  58  36     
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evapotranspiração. A Barragem estava com a disponibilidade de oxigênio dissolvido (1,13 

mg/L de O2) reduzida em decorrência dos processos de degradação da matéria orgânica 

que consomem o oxigênio no meio. A Barra tinha elevada presença de fósforo (3,05 mg/L 

de P) e nitrogênio amoniacal e orgânico (11,06 mg/L de N), nitrato (3 mg/L de N) e nitrito 

(0,40 mg/L de N). Isso evidencia que estava ocorrendo o processo de nitrificação no canal 

fluvial. A Nova Esperança possuía elevado DBO (23 mg/L de O2) que provavelmente indica 

processos de mineralização da matéria orgânica. A Bela Vista teve a melhor avaliação no 

mês por causa da ausência de lançamentos de esgotos domésticos e da mineralização da 

matéria orgânica. Em Laranjeira observou-se melhor qualidade da água em relação aos 

pontos localizados na cidade, o que significa que quase toda a matéria orgânica foi 

mineralizada no curso d'água a montante do ponto. Os pontos do Alto do Cruzeiro, Alto do 

Cemitério, P. Alto do Cruzeiro, Ranchinho e Rio Verde/Jacuípe tiveram sua qualidade da 

água considerada ruim devido aos lançamentos de esgotos domésticos “in natura” e 

resíduos sólidos no canal fluvial. No Alto do Cruzeiro e no Alto do Cemitério o canal fluvial é 

pouco profundo e favorece o acúmulo de resíduos sólidos e esgoto nas margens do rio. O 

Jatobá foi classificado como péssimo, pois os processos de degradação da matéria orgânica 

no trecho do rio, sem vazão, estavam contribuindo para a proliferação de algas, 

provavelmente, pela alta disponibilidade de nitrogênio amoniacal e orgânico (40,46 mg/L) no 

ambiente aquático. No Jatobá os impactos ambientais provocados pelo lançamento de 

esgoto sem tratamento que fica acumulado no canal fluvial e que não possui vazão 

suficiente se acumulando como lodo sedimentado no leito fluvial. Não há transporte deste 

material para a jusante do rio, em função do padrão intermitente do rio.   

No mês de dezembro a coleta (Tabela 10) foi realizada durante o aumento da vazão 

no canal fluvial em função das fortes chuvas que ocorreram na sub-bacia hidrográfica do Rio 

Jacuípe a montante e dentro do perímetro urbano de Riachão do Jacuípe. Houve influência 

da poluição difusa e aumento da lixiviação na semana da coleta em parte da bacia 

hidrográfica do Rio Jacuípe, principalmente nos pontos que estão no Rio Jacuípe. No 

entanto, as chuvas não atingiram o Rio Verde e os pontos de Traz da Roça e do Jatobá não 

tiverem nenhuma influência das chuvas. A Barra teve influência do Rio Jacuípe devido à 

declividade que possibilitou o recuo da água a montante do encontro com o Rio Jacuípe. O 

Rio Verde provavelmente sofreu influência da evapotranspiração que fez com que 

aumentasse a salinidade na Traz da Roça (5,7‰). 

Os pontos de Traz da Roça, Barragem, Alto do Cruzeiro, P. Alto do Cruzeiro, 

Ranchinho, Barra, Alto do Cemitério, Rio Verde/Jacuípe e Laranjeira (Tabela 10) tiveram a 

qualidade da água considerada ruim. A turbidez teve influência significativa neste fato, uma 

vez que aumento dos sedimentos no rio causa depleção de oxigênio. No entanto, houve 
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maior capacidade de diluição do esgoto doméstico pelo aumento da vazão do canal fluvial. 

Os pontos de Nova Esperança e Bela Vista (Tabela 10) estavam em situação regular devido 

à ausência de lançamentos de esgotos domésticos e não possuíam deficiência de oxigênio. 

O Jatobá (Tabela 10) permaneceu com a qualidade da água ruim devido à elevação de 

nitrogênio e fósforo no canal fluvial sem vazão e com acúmulo de esgoto doméstico.  

No mês de fevereiro (Tabela 10) as amostras foram coletadas depois da influência 

das precipitações de dezembro e janeiro que ajudaram a diluir o esgoto doméstico pelo 

aumento da vazão. A qualidade da água no perímetro urbano de Riachão do Jacuípe em 

Traz da Roça, Barragem e Laranjeira, Nova Esperança e Bela Vista foram classificadas 

como regular. No Alto do Cruzeiro, P. Alto do Cruzeiro, Alto do Cemitério, Rio 

Verde/Jacuípe, Barra e Ranchinho (Tabela 10) permaneceram como ruim em função dos 

lançamentos de esgotos domésticos “in natura” e resíduos sólidos. O Jatobá passou de 

péssimo para ruim em função da diluição favorecida pelas chuvas que ocorreram em 

janeiro. 

 

5.2- Modelagem da qualidade da água no perímetro urbano de Riachão do Jacuípe 

 A modelagem da qualidade da água no perímetro urbano de Riachão do Jacuípe 

reflete o lançamento de efluentes “in natura” e resíduos sólidos no ambiente fluvial do Rio 

Verde e do Rio Jacuípe a montante, a jusante e dentro da cidade. A classificação da 

qualidade da água nos trechos está relacionada com os parâmetros adotados para a 

composição do IQA.  

O IQA-NSF no mês de novembro (Figura 28) foi caracterizado como período seco e 

as análises feitas apontaram que 6 dos trechos estavam classificados como regular, 5 como 

ruim e 1 como péssimo, refletindo as condições dos lançamentos de efluentes “in natura” e 

resíduos sólidos no ambiente fluvial. 
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        Figura 28 – Mapa da qualidade da água em novembro no perímetro urbano de Riachão do Jacuípe, 2013 

O Rio Verde compreende os trechos da Traz da Roça, Jatobá e Barra que não estão 

conectados em função do canal fluvial ser intermitente. Traz da Roça e Barra tiveram seus 

trechos classificados como regular em relação à qualidade da água por causa da 

disponibilidade de OD no ambiente fluvial. O trecho do Jatobá como péssimo, devido a 

depleção do oxigênio, e valores elevados para o DBO, coliformes termotolerantes e 

nitrogênio. Isso significa que a poluição hídrica ficou restrita ao trecho do Jatobá e houve 

uma melhoria da qualidade da água a montante e jusante no Rio Verde.  

No Rio Jacuípe os trechos da Nova Esperança, Barragem e Bela Vista, situados a 

montante e a Laranjeira a jusante estavam com a qualidade da água regular, devido à 

ausência de efluentes “in natura” próximos ao local da coleta. No Alto do Cruzeiro, Ponte 

Alto do Cruzeiro, Alto do Cemitério, Ranchinho e Rio Verde/Jacuípe a qualidade da água 

estava ruim devido ao lançamento de resíduos sólidos e efluentes “in natura” no ambiente 

fluvial dentro da cidade. 
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 A coleta de dezembro (Figura 29) foi caracterizada por maior índice pluviométrico 

com aumento da vazão fluvial e maior diluição dos esgotos no canal fluvial e lixiviação do 

solo no Rio Jacuípe.  

 

          Figura 29 – Mapa da qualidade da água em dezembro no perímetro urbano de Riachão do Jacuípe, 2013 

A qualidade da água teve avaliação negativa em dezembro (Figura 29), em função 

da coleta ter sido realizada na semana chuvosa. Houve a aumento da turbidez e, 

consequentemente, depleção do oxigênio dissolvido no ambiente aquático do Rio Jacuípe 

nos trechos da Barragem, Alto do Cruzeiro, Ponte Alto do Cruzeiro, Alto do Cemitério, 

Ranchinho, Rio Verde/Jacuípe, Laranjeira, sendo a qualidade da água classificada como 

ruim. Não houve chuvas no Rio Verde, sendo assim, o Jatobá permaneceu com sua 

qualidade da água como péssima. Em Nova Esperança e na Bela Vista a qualidade da água 

continuou regular. 
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 A melhoria das condições ambientais observadas na coleta de fevereiro (Figura 30) 

foi em decorrência das precipitações de dezembro e janeiro que contribuíram para 

mudanças significativas nos parâmetros que compões o IQA.  

 

            Figura 30 – Mapa da qualidade da água em fevereiro no perímetro urbano de Riachão do Jacuípe, 2014 

Na coleta de fevereiro (Figura 30) ficou evidenciado que os trechos Alto do 

Cemitério, Ponte Alto do Cruzeiro, Alto do Cruzeiro, Ranchinho, Rio Verde Jacuípe, Barra e 

Jatobá, localizados dentro da cidade no Rio Jacuípe e no Rio Verde, tiveram a qualidade da 

água ruim por causa do DBO e dos coliformes termotolerantes e demais parâmetros 

provenientes de fontes antrópicas. O trecho do Jatobá teve uma melhoria significativa em 

relação aos meses de novembro e dezembro, passando de péssimo para ruim, devido ao 

oxigênio dissolvido. Sendo Jatobá um trecho receptor de esgoto com o aporte de fluxo após 

a chuva há a diluição, uma vez que as características do trecho a montante (Traz da Roça) 

tem condições mais adequada. 
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  Os trechos da Nova Esperança, Barragem, Bela Vista, Traz da Roça situados a 

montante e a Laranjeira a jusante a qualidade da água estava regular. Essas localidades 

apresentaram melhor qualidade da água, pois estão localizadas fora da cidade de Riachão 

do Jacuípe e possui pouca contaminação por coliformes fecais e disponibilidade de OD no 

ambiente fluvial. 

 

6- Conclusão 

As análises do IQA e da Resolução CONAMA 357/05 apontaram para uma maior 

poluição hídrica nas localidades associadas a disposição de resíduos sólidos e efluentes “in 

natura” no ambiente fluvial.  

 O IQA permite fazer comparações e análises entre os diversos trechos do rio na 

bacia hidrográfica e apontar quais medidas deverão ser tomadas pelos gestores públicos. 

Deve-se ter clareza que o IQA está sujeito a alguns erros por não representar alguns 

parâmetros microbiológicos e metais pesados no corpo hídrico. O IQA torna-se relevante 

para transmitir informações sobre as condições sanitárias locais e permite que todos tenham 

uma compreensão da qualidade da água em determinado trecho do rio.  

Ficou constatado que o IQA depende das condições climatológicas e geológicas dos 

diversos trechos dos rios na bacia hidrográfica. O relevo e o clima contribuem para uma 

maior ou menor vazão que interfere diretamente nos diversos parâmetros que compõem o 

índice. Nos períodos de estiagem pode-se observar que a qualidade da água diminui, 

principalmente em rios intermitentes localizados no semiárido, por causa da baixa diluição e 

da vazão; já nos períodos chuvosos os rios possuem maior vazão e capacidade de diluição, 

fato que contribui para o aumento da qualidade da água. 

A poluição hídrica no perímetro urbano de Riachão do Jacuípe foi constatada como 

predominantemente ligada à disposição incorreta de resíduos sólidos e lançamentos de 

efluentes domésticos “in natura no canal fluvial que pode ser remediada com a construção 

de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) que abranja o Rio Verde e o Rio Jacuípe. 

 Recomenda-se a implantação de um programa de monitoramento ambiental da 

qualidade da água no perímetro urbano de Riachão do Jacuípe por meio de coletas 

trimestrais.  

Recomenda-se a implantação da coleta seletiva e da logística reversa visando a 

diminuição dos resíduos sólidos que causam impactos ambientais no ambiente fluvial do rio 

Jacuípe e Rio Verde.  

Recomenda-se a revitalização da mata ciliar da sub-bacia hidrográfica do Rio 

Jacuípe ao longo do município de Riachão do Jacuípe para diminuir o assoreamento do 

canal fluvial. 
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Recomenda-se um programa de educação ambiental para sensibilizar a população 

sobre os riscos da poluição hídrica no ambiente e para a saúde humana. 
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8- Anexo 

Média e desvio padrão do pH

Ponto nov/13 média Dv padrão dez/13 média Dv padrão fev/14 média Dv padrão

Alto do Cruzeiro 7,65 0,21 6,75 0,64 8,25 0,07

Ponte Alto do Cruzeiro 7,85 0,07 7,00 0,00 7,40 0,00

Alto  do Cemitério 8,55 0,07 7,05 0,07 7,30 0,14

Barra 8,00 0,00 7,75 0,07 7,60 0,14

Barragem 7,45 0,07 7,10 0,00 9,35 0,21

Bela Vista 7,80 0,14 7,30 0,00 8,30 0,14

Laranjeira 8,35 0,07 6,90 0,14 10,15 0,07

Nova Esperança 7,60 0,14 7,30 0,00 8,35 0,07

Rio Verde/ Jacuípe 8,00 0,00 6,90 0,00 7,75 0,07

Ranchinho 7,70 0,00 7,10 0,00 7,25 0,07

Jatobá 7,60 0,00 8,05 0,07 7,95 0,21

Traz da Roça 8,05 0,07 8,50 0,28 7,50 0,00   
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Média e desvio padrão da turbidez em UNT

Ponto nov/13 Média Dvpadrão dez/13 Média Dvpadrão fev/14 Média Dvpadrão

Alto do Cruzeiro 189,0 0,0 556,0 1,4 315,5 21,9

Ponte Alto do Cruzeiro 27,6 0,3 494,5 2,1 71,7 0,7

Alto  do Cemitério 44,5 0,3 544,5 3,5 79,1 2,3

Barra 25,3 0,2 87,6 0,9 47,7 0,1

Barragem 11,3 0,3 326,0 4,2 48,1 0,4

Bela Vista 19,9 0,7 502,5 0,7 33,0 0,2

Laranjeira 63,3 0,6 473,0 0,0 37,9 1,3

Nova Esperança 26,5 1,4 530,5 2,1 47,6 0,7

Rio Verde/ Jacuípe 74,9 2,6 492,0 1,4 90,1 3,7

Ranchinho 25,2 0,1 479,0 2,8 207,5 6,4

Jatobá 215,0 7,1 660,5 2,1 57,8 1,1

Traz da Roça 147,5 0,7 217,0 4,2 26,7 1,0  

Média e desvio padrão do fósforo mg/L P

Ponto nov/13 média desvpad dez/13 média desvpad fev/14 média desvpad

Alto do Cruzeiro 3,93 0,03 0,59 0,01 2,53 0,07

Ponte Alto do Cruzeiro 0,385 0,001 0,50 0,01 0,486 0,001

Alto  do Cemitério 0,60 0,01 0,467 0,004 0,49 0,02

Barra 3,05 0,09 1,80 0,01 0,83 0,09

Barragem 0,26 0,02 0,38 0,01 0,15 0,02

Bela Vista 0,00 0,00 0,433 0,001 0,13 0,02

Laranjeira 0,88 0,01 0,464 0,004 0,26 0,01

Nova Esperança 0,187 0,000 0,53 0,01 0,00 0,00

Rio Verde/ Jacuípe 1,90 0,04 0,618 0,003 0,45 0,01

Ranchinho 1,12 0,03 1,80 0,04 0,52 0,03

Jatobá 0,55 0,01 2,94 0,07 0,51 0,01

Traz da Roça 0,192 0,003 0,21 0,01 0,33 0,01  
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Média e desvio padrão do nitrogênio amoniacal e orgânico em mg/L de N

Ponto nov/13 média desvpad dez/13 média desvpad fev/14 média desvpad

Alto do Cruzeiro 16,94 7,33 3,08 1,19 21,98 0,59

Ponte Alto do Cruzeiro 2,66 0,20 3,78 0,20 2,52 0,40

Alto  do Cemitério 13,16 1,58 3,22 0,20 7,28 0,40

Barra 11,06 0,20 4,20 0,79 6,30 0,99

Barragem 3,08 0,79 4,06 0,59 4,34 1,78

Bela Vista 2,80 0,00 2,10 0,99 2,80 0,00

Laranjeira 2,94 0,20 3,78 0,20 3,08 2,38

Nova Esperança 4,06 0,20 2,10 0,99 1,82 0,59

Rio Verde/ Jacuípe 4,62 0,20 4,48 1,19 3,22 0,59

Ranchinho 8,82 0,99 4,20 0,79 2,80 1,98

Jatobá 40,46 0,20 51,24 0,79 25,48 1,58

Traz da Roça 5,32 0,00 3,50 0,20 2,10 0,59  

 

Média e desvio padrão  do cloreto  mg/L Cl

Ponto nov/13 média desvpad dez/13 média desvpad fev/14 média desvpad

Alto do Cruzeiro 510,6 70,8 110,1 14,2 290,3 14,2

Ponte Alto do Cruzeiro 220,2 0,0 150,2 14,2 270,3 14,2

Alto  do Cemitério 190,2 14,2 110,1 14,2 290,3 14,2

Barra 630,7 14,2 350,4 14,2 1151,3 14,2

Barragem 470,5 14,2 110,1 14,2 240,3 28,3

Bela Vista 290,3 14,2 130,1 14,2 220,2 28,3

Laranjeira 1011,1 14,2 110,1 14,2 450,5 14,2

Nova Esperança 230,3 14,2 70,1 14,2 270,3 14,2

Rio Verde/ Jacuípe 690,8 14,2 110,1 14,2 350,4 14,2

Ranchinho 500,6 0,0 90,1 14,2 410,5 14,2

Jatobá 380,4 28,3 370,4 14,2 1001,1 56,6

Traz da Roça 2432,7 14,2 2642,9 28,3 790,9 42,5  
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Média e desvio padrão do Oxigênio Dissolvido em mg/ L O2

Ponto nov/13 Média Dvpadrão dez/13 Média Dvpadrão fev/14 Média Dvpadrão 

Alto do Cruzeiro 4,82 0,01 2,27 0,01 5,39 0,03

Ponte Alto do Cruzeiro 5,69 0,11 0,56 0,05 5,40 0,01

Alto  do Cemitério 15,97 0,76 1,69 0,14 11,95 1,43

Barra 9,64 0,02 10,30 0,14 9,48 0,04

Barragem 1,13 0,08 3,33 0,01 4,72 0,01

Bela Vista 7,41 0,02 4,32 0,35 6,88 0,01

Laranjeira 7,91 0,04 2,49 0,11 6,62 0,07

Nova Esperança 5,32 0,34 5,87 0,01 6,91 0,01

Rio Verde/ Jacuípe 7,61 0,27 0,86 0,05 8,43 0,03

Ranchinho 5,79 0,01 5,15 0,01 8,72 0,01

Jatobá 1,74 0,21 11,85 0,05 4,77 0,17

Traz da Roça 8,48 0,11 12,07 0,12 5,00 0,01  

 

Média e desvio padrão dos Sólidos dissolvidos totais mg/L

Ponto nov/13 Média Dvpadrão dez/13 Média Dvpadrão fev/14 Média Dvpadrão

Alto do Cruzeiro 644,1 5,9 327,6 0,8 716,0 11,4

Ponte Alto do Cruzeiro 558,3 2,0 322,9 0,4 587,9 0,1

Alto  do Cemitério 504,7 0,5 308,4 0,1 566,3 0,4

Barra 1388,5 2,1 969,0 1,3 1692,5 2,1

Barragem 960,4 0,6 301,4 0,1 483,6 0,4

Bela Vista 684,4 0,7 299,9 0,1 372,4 0,1

Laranjeira 1880,5 4,9 340,0 0,6 799,7 0,0

Nova Esperança 571,9 3,0 193,3 0,8 518,1 0,1

Rio Verde/ Jacuípe 1382,0 2,8 294,0 0,5 683,2 0,1

Ranchinho 1134,0 0,0 298,4 0,6 584,8 0,1

Jatobá 1129,5 6,4 1187,5 3,5 1539,5 0,7

Traz da Roça 4076,5 0,7 5084,5 6,4 1349,0 1,4  
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Média e desvio padrão da temperatura °C

Ponto nov/13 Média Dvpadrão dez/13 Média Dvpadrão fev/14 Média Dvpadrão

Alto do Cruzeiro 31,6 0,7 32,2 0,6 32,4 0,1

Ponte Alto do Cruzeiro 27,8 0,1 30,4 0,2 28,0 0,1

Alto  do Cemitério 32,8 0,6 29,8 0,0 34,1 0,0

Barra 29,1 0,0 30,9 0,6 30,5 0,1

Barragem 25,9 0,0 31,3 0,0 27,8 0,1

Bela Vista 29,7 0,4 29,3 0,1 30,0 0,1

Laranjeira 27,9 0,2 30,2 0,7 27,2 0,0

Nova Esperança 27,4 0,4 34,6 0,6 28,2 0,1

Rio Verde/ Jacuípe 28,8 0,2 32,3 0,1 30,0 0,1

Ranchinho 29,2 0,1 32,4 1,6 30,2 0,0

Jatobá 26,0 0,1 32,5 0,1 29,8 0,1

Traz da Roça 28,8 0,1 34,6 0,1 28,0 0,0  


