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RESUMO 

 

A Bacia Hidrográfica do Rio Juliana, Baixo Sul, Bahia – Brasil é um importante 

manancial de abastecimento da APA Pratigi, e os municipios que estão inseridos 

na área.  A APA é detentora de alguns dos mais importantes ecossistemas de 

Mata Atlântica do país e por isso essa é uma área de grande interesse científico. 

Um dos problemas ambientais mais visíveis na APA do Pratigi está relacionado ao 

desmatamento de grandes áreas para uso de pasto ou para a plantação de 

culturas como cacau e banana o que vem causando alterações na vegetação de 

Mata Atlântica preservada. Além disso, existem áreas que foram desmatadas e 

que possuem pouco tempo de recuperação, esses fatores têm colaborado com a 

diminuição da vazão do rio Juliana. O objetivo da presente pesquisa é analisar a 

qualidade da bacia do rio Juliana, em relação ao uso da terra, utilizando os 

parâmetros físico, químicos e microbiológicos, além do índice do estado de trófico. 

O trabalho foi divido em três fases: qualidade de água, índice do estado trófico, e 

mapas ilustrativos do uso sobre os parâmetros de qualidade da água. De acordo 

com os parâmetros avaliados no período, observa-se que o uso do solo não está 

influenciando negativamente na qualidade dos corpos aquáticos. Os resultados 

observados apresentam-se como importante ferramenta para a gestão urbana das 

áreas analisadas, bem como para o desenvolvimento de ações em educação 

ambiental, que ainda são realizadas de forma incipiente e isoladas nessa bacia. O 

desenvolvimento de uma nova visão sobre a gestão de áreas urbanas, que 

envolva os moradores de cada região, de maneira a possibilitar o desenvolvimento 

de soluções mais adequadas aos problemas específicos de cada área, é fator 

essencial para uma gestão urbana mais eficiente. 

Palavras-Chaves: corpos aquáticos, Área de Proteção Ambiental, eutrofização, 

atividades antrópicas. 
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ABSTRACT 

 

The River Basin Juliana, Down South, Bahia - Brazil is an important supply source 

of Pratigi Area of Environmental Protection and the municipalities that are included 

in the area. The Pratigi Area of Environmental Protection is possessor of some of 

the most important Atlantic Forest ecosystems of the country and because of that, 

it’s an area of great scientific interest. One of the most visible environmental 

problems in Pratigi is related to the deforestation of large areas for grazing use or 

for the planting of crops such as cocoa and banana which has caused changes in 

the Atlantic Forest preserved vegetation, besides that, there are areas that have 

been cleared and who have little recovery time, these factors have contributed to 

the decrease of river Juliana flow. The objective of this research is to analyze the 

quality of the river Juliana’s basin, in relation to land use, using physical, chemical 

and microbiological parameters, besides the trophic state index. The research was 

divided into three phases: water quality, trophic state index, and illustrative maps of 

the use of soil based on water quality parameters. According to the parameters 

evaluated in the period, it is observed that the use of land is not influencing 

negatively  the quality of water bodies. The observed results are presented as an 

important tool for urban management of the analyzed areas, as well as for the 

development of actions in environmental education, which are still held incipient 

and isolated in this basin. The development of a new vision on the management of 

urban areas, involving the residents of each region, in order to enable the 

development of appropriate solutions to the specific problems of each area, it’s an 

essential factor for a more efficient urban management. 

Key Words: water bodies, Area of Environmental Protection, eutrophication, 

anthropic activities. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Mata Atlântica é o segundo Bioma mais ameaçado de extinção do 

mundo, apesar disso, ela é reconhecida como um “hotspot” de diversidade. 

(MITTERMEIER et al., 2004). Atualmente, a área original que resta do bioma é de 

8,5% (SOSMA, 2013.), embora ainda mantenha muito da sua riqueza biológica.  

Área de grande representatividade da Mata Atlântica, é a Área de Proteção 

Ambiental do Pratigi (APA), localizada no baixo sul do Estado da Bahia, foi criada 

em 2 de abril de 1998 através do Decreto Estadual Nº 7.272 com cerca de 48.746 

ha, abrangendo os municípios de Ituberá e Nilo Peçanha, em 2001 teve sua área 

ampliada para 85.686ha, visando à inclusão da bacia hidrográfica do rio Juliana, 

se estendendo aos municípios Igrapiúna, Piraí do Norte e Ibirapitanga. 

As Áreas de Preservação Ambiental têm como objetivo primordial a 

conservação de processos naturais e da biodiversidade, orientando o 

desenvolvimento, adequando as várias atividades humanas às características 

ambientais. Apesar disso, a APA do Pratigi tem apresentado problemas 

ambientais relacionados ao desmatamento de grandes áreas para uso de pasto ou 

para a plantação de culturas como cacau e banana o que causa alterações na 

vegetação de Mata Atlântica preservada, além disso, existem áreas que foram 

desmatadas e que possuem pouco tempo de recuperação, isso, somado à 

presença de outros tipos de vegetação como as cabrucas (plantações de cacau 

em meio a floresta) propicia ritmos de alteração diferentes. Outro fator de impacto 

ambiental que deve ser levado em consideração é a diminuição da vazão do rio 

Juliana. Em um estudo desenvolvido pela ANA/MMA, foi constatado que a vazão 

média anual do rio Juliana diminuiu de 6,3 m³/s para 4,4 m³/s, entre os anos 1969 

e 2009. Isto por conta dos impactos causados pelo desmatamento e uso da área. 

Estes fatores estão diretamente relacionados com a intensificação dos processos 

erosivos, por conta do uso da terra (JUNIOR e OLIVEIRA, 2015). 

 

A agricultura, um dos principais componentes da economia mundial, 

contribui de forma cada vez mais acentuada para a degradação da qualidade da 
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água através do lançamento, mesmo que indireto, de poluentes na água, como 

agrotóxicos, sedimentos, fertilizantes, adubo animal e outras fontes de matéria 

orgânica e inorgânica. Muitos destes poluentes atingem as fontes de água 

superficial e subterrânea durante o processo de escoamento e percolação, 

chamadas de fontes não-pontuais de poluição. As principais implicações da 

degradação da qualidade da água são descontrole do ecossistema, perda na 

biodiversidade, contaminação de ecossistemas marinhos, contaminação das 

fontes de águas subterrâneas e mortes provocadas por doenças transmitidas pelo 

não tratamento da agua (MERTEN e MINELLA, 2002). A constante utilização dos 

recursos hídricos e a introdução de substâncias tóxicas nos ecossistemas 

aquáticos têm requerido um maior número de estudos para avaliar e manter a sua 

qualidade. Um dos grandes desafios para um programa de monitoramento da 

qualidade da água na bacia é conhecer o funcionamento do ecossistema, 

organizar um banco de dados sobre a qualidade da água e entender os fatores 

que afetam a qualidade regional e nacionalmente. Entre as principais causas do 

declínio qualitativo da qualidade da água, encontra-se a eutrofização, que traz 

consigo problemas ambientais e de saúde, pela potencialidade de floração de 

algas tóxicas (VIDAL, 2011).  

O processo de eutrofização consiste num aumento da fertilidade dos 

ambientes aquáticos, provocado pela entrada excessiva de nutrientes, 

principalmente, fósforo total e nitrogênio. Os nutrientes provêm dos diferentes 

usos dos solos nas bacias hidrográficas e o aumento de sua concentração na 

água tem como consequência a perda da qualidade (XAVIER, 2005).  

Determinar o estado trófico é uma ação fundamental para obtenção de 

informações sobre um curso de água, pois o seu conhecimento permite descrever 

as relações bióticas e abióticas desse ecossistema. A avaliação do estado trófico 

da qualidade da água é muito importante para o manejo sustentável dos recursos 

hídricos, assim o índice de estado trófico (IET) é importante para classificar as 

águas de corpos hídricos, facilitando, assim, informações, aos agentes de tomada 
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de decisão e ao público, relativas ao estado ou à natureza na qual se encontram 

tais sistemas (FARAGE et al., 2010).  

 

 

2.  OBJETIVO GERAL  

Caracterizar o estado de qualidade da água da Bacia do rio Juliana, APA 

Pratigi-BA, relacionado ao uso da terra. 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Caracterizar o uso da terra ao longo da Bacia do rio Juliana, APA Pratigi-BA. 

- Avaliar a qualidade da água da Bacia do rio Juliana, APA Pratigi-BA, por meio 

das análises dos parâmetros físicos, químicos e microbiológicos, em comparação 

com a legislação ambiental. 

- Avaliar possíveis correlações entre os parâmetros físico-químicos. 

- Modelar do Estado Trófico da bacia do rio Julina, APA Pratigi-BA através da 

aplicação do IET.  
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3.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

   

3.1 Influências da Ocupação e os Usos da Terra na Qualidade de Corpos 

Aquáticos 

As relações entre uso do solo e as águas estão claramente demonstradas, 

sendo que a conversão de áreas florestadas, principalmente para o uso agrícola 

ou urbano, tem sido associada à diminuição da sua qualidade (FREITAS, 2000; 

TUCCI, 2000; OMETO et al., 2000; GERGEL et al., 2002; SANTOS, 2004; 

SNYDER et al., 2005). Em grandes extensões territoriais, o conhecimento de 

parâmetros que relacionem as condições da cobertura vegetal com a qualidade 

desejável das águas, conforme seu uso preponderante pode embasar 

instrumentos de planejamento e padrões de uso do solo (RIPA et al., 2006). 

Tanto a agricultura como a pecuária têm uma necessidade imediata: o 

espaço físico. Isto faz do desmatamento a primeira consequencia prejudicial ao 

ambiente. Com isso o solo desnudo fica exposto à lixiviação superficial (que leva 

consigo a deposição orgânica de vegetais e sua microfauna associada) e à 

lixiviação profunda (que promove uma lavagem dos nutrientes nas camadas  

subsequentes); tais processos resultam em empobrecimento do solo e conduzem 

o material para áreas mais baixas, que em geral convergem para rios e lagos, que 

pode acarretar aumento no uso de fertilizantes, desequilibrando o conteúdo de 

nutrientes no solo e expondo-o à contaminação química. A criação de pastagens 

diminui a diversidade vegetal local (por se tratar de uma monocultura) e a 

diversidade animal (pois homogeneiza o ambiente e poucas espécies, quando não 

apenas uma, conseguem se adaptar) (CARVALHO et al., 2000). 

A intensidade de forrageamento compromete a manutenção e regeneração 

do sistema florestal (devido ao pisoteio) (PIMENTEL, EDWARDS e BIOSCI. 1982) 

de forma que a vegetação arbustiva é lentamente substituída pela herbácea que 

pode diminuir em diversidade com a predação (CARVALHO el at., 2000). Também 

a manutenção de pastos e o pisoteio propiciam o empobrecimento em nutrientes 
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do solo e facilitam a erosão (ALTIERI, LETOURNEAU, DAVIS e BIOSCI. 1982). 

Com a homogeneização do ambiente, muitos predadores naturais de parasitas 

inicialmente emigram e produtos químicos são então usados para o controle de 

patógenos (CARVALHO et al., 2000). 

PIRES e SANTOS (1995) salientam que a retirada da cobertura vegetal 

gera a diminuição da precipitação local, da infiltração de água e do estoque de 

água subterrânea, causando a erosão dos solos e o assoreamento dos corpos 

d’água, além da alteração nos padrões de vazão e volume dos cursos d’água. 

LIMA e REICHARDT (1987) afirmam que, com a adoção de práticas adequadas 

de manejo, podem-se controlar as perdas de solo e nutrientes, além de preservar 

a qualidade das águas. 

LIMA e ZAKIA (1998), ao estudarem os indicadores hidrológicos em áreas 

florestais, afirmam que o uso de microbacia como unidade geomorfológica da 

paisagem apresentou-se como a forma mais apropriada para avaliar as interações 

entre o uso de solo e o ecossistema local, pois pode funcionar como uma 

manifestação espacialmente bem definida de um sistema natural aberto, dentro do 

qual as atividades florestais estarão, inevitavelmente, influenciando o seu 

funcionamento hidrológico e biogeoquímico. 

ARCOVA e CICCO (1999), avaliando a qualidade da água com diferentes 

usos de solo na região de Cunha – SP (agricultura, pecuária extensiva e 

vegetação de Mata Atlântica) constataram que a temperatura, turbidez e cor 

aparente da água nas bacias com agricultura tiveram valores superiores aos 

registrados nas microbacias florestadas.  

HONDA et al., (2002) monitoraram por 41 meses a concentração de 

sedimentos em suspensão nas águas dos rios Paraibuna e Paraitinga, cujas 

bacias hidrográficas apresentam grande variação no uso do solo. Concluíram que 

as altas concentrações de material particulado encontradas no rio Paraitinga 

refletem o uso do solo desta bacia, ocupado extensamente por pastagens, na sua 
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maioria em processo de degradação, enquanto que na bacia do rio Paraibuna o 

solo está melhor protegido por remanescentes de floresta natural. 

Um importante aspecto a respeito das áreas ecologicamente frágeis (áreas 

declivosas, nascentes e margens dos rios, áreas de recarga dos aquíferos, etc.) é 

que muitas destas regiões são bacias vertentes do complexo sistema formador da 

drenagem de grandes rios, que fornecerão água para o abastecimento dos centros 

urbanos. Desta forma, elas deveriam ser preservadas, ou então exploradas por 

sistemas agroflorestais com baixo impacto ambiental, que prezem a matéria 

orgânica do solo e a manutenção da água no sistema, através da infiltração da 

chuva. Um ambiente pode ser ecologicamente frágil, porém com nenhum ou baixo 

nível de degradação, determinado pelo sistema de exploração. Entretanto, a 

pressão econômica sobre os agricultores leva-os a explorar intensivamente estas 

áreas, sendo que a contaminação da água é potencializada quando práticas agrí- 

colas conflitivas são praticadas segundo o potencial de uso das terras, por 

exemplo, no caso de agricultores que cultivam solos em áreas declivosas e 

frágeis. Nestes casos, o processo de erosão hídrica é severo e a contaminação 

dos recursos hídricos se dá pela grande quantidade de sedimentos que chegam 

até os corpos de água. Com a erosão hídrica, também a qualidade do solo é 

alterada através da perda de carbono e nutrientes e, consequentemente, a 

capacidade produtiva dos solos é comprometida. Para compensar o desequilíbrio 

produtivo, os agricultores aumentam o aporte de agroquímicos (adubos solúveis e 

agrotóxicos), aumentando os níveis de degradação do solo e agua (MERTEN e 

MINELLA, 2002). 

 

3.2 Qualidade da Água e os Parâmetros Avaliados 

 

O monitoramento ambiental em bacias hidrográficas procura analisar 

fatores relevantes que permitam caracterizar as mudanças que ocorrem no uso e 

ocupação do solo, tornando possível avaliar os efeitos das atividades humanas 
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sobre os ecossistemas aquáticos (BERTOSSI et al., 2013). Em bacias 

hidrográficas, algo que já é sabido é que o comportamento da qualidade da água 

reflete as condições ambientais da bacia hidrográfica, sendo assim, conhecer as 

características de qualidade da água amplia o conhecimento ecológico do 

ecossistema e possibilita detectar alterações provenientes da atividade humana 

(SOUZA e GASTALDINI, 2014). De acordo com CUNHA et al. (2013) ainda são 

escassos levantamentos do nível de não compatibilidade de rios e reservatórios 

com o seu enquadramento legal em escalas maiores de tempo e espaço. Isso 

permitiria uma visão menos pontual da situação desses corpos hídricos após o 

início da vigência da Resolução CONAMA 357/2005, que determina o limite para 

alguns parâmetros de águas superficiais. 

MARGALEF (1994) ressalta que os vários processos que controlam a 

qualidade de água de um rio, fazem parte de um complexo equilíbrio, motivo pelo 

qual qualquer alteração na bacia hidrográfica pode acarretar alterações 

significativas, sendo as características físicas e químicas da água de um rio 

indicadores da “saúde” do ecossistema terrestre, que podem ser utilizadas para o 

controle e o monitoramento das atividades desenvolvidas em uma bacia 

hidrográfica. 

Quando utilizamos o termo "qualidade de água", é necessário compreender 

que esse termo não se refere, necessariamente, a um estado de pureza, mas 

simplesmente às características químicas, físicas e biológicas, e que, conforme 

essas características,são estipuladas diferentes finalidades para a água (MERTEN 

e MINELLA  2002).  

A extração de água para uso doméstico, produção agrícola, mineração, 

produção industrial, geração de energia e práticas florestais pode levar a uma 

deterioração da qualidade e quantidade de água que afetam não só o ecossistema 

aquático (e o conjunto organismos vivos que interagem no ambiente), mas 

também sobre a disponibilidade de água potável para consumo humano. É 

geralmente aceito que os ambientes aquáticos não podem ser percebidos 

simplesmente como tanques que fornecem água para as atividades humanas. Em 
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vez disso, esses ambientes são matrizes complexas que requerem o uso 

cuidadoso para garantir ecossistema sustentável que funciona bem no futuro. 

Além disso, o gerenciamento de ambientes aquáticos requer uma compreensão 

das ligações importantes entre as propriedades dos ecossistemas e como as 

atividades humanas podem alterar a interação entre os processos físicos, 

químicos e biológicos que orientam o funcionamento do ecossistema 

(VENDRAMIN et al., 2012).   

A qualidade da água de um lago, reservatório ou rio pode variar no espaço 

e no tempo dependendo dos processos  morfológicos, hidrológico, químicos, 

biológicos e sedimento lógicos naturais. Alguns ecossistemas aquáticos são 

capazes de resistir a grandes mudanças na qualidade da água, sem efeitos 

detectáveis sobre a composição e funcionamento do ecossistema, enquanto 

outros ecossistemas são sensíveis a pequenas mudanças na física e química de 

um corpo de água e isso pode levar à degradação dos serviços dos ecossistemas 

e perda de biodiversidade (EDMUNDS et al., 2004). 

Sem a influência humana a qualidade da água seria determinada pelo 

intemperismo de minerais provenientes de processos de leito rochoso, de 

intemperismo, de evapotranspiração e de deposição de poeira, vento e sal, a 

lixiviação natural de matéria orgânica e nutrientes do solo de fatores hidrológicos 

que levam à enxurrada e processos biológicos no ambiente aquático pode alterar 

a composição físico-química da água (GEMS 2008). 

Em função desse quadro de deterioração dos sistemas aquáticos, houve a 

necessidade de se criar medidas para assegurar a proteção e o uso sustentável 

dos mesmos. Neste sentido em 1997 a Lei Federal nº 9.433 instituiu a Política 

Nacional de Recursos Hídricos, a qual traz dentre seus instrumentos o 

enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes 

da água. Este enquadramento visa a assegurar às águas qualidade compatível 

com os usos mais exigentes a que forem destinadas e diminuir os custos de 

combate à poluição, mediante ações preventivas permanentes (SOUZA et al., 

2014). 
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Em 2005, é instituída a política normativa nacional de uso da água, 

resultando na Resolução 357/2005 do CONAMA (Conselho Nacional do Meio 

Ambiente), esta resolução procurou estabelecer parâmetros que definem limites 

aceitáveis de elementos estranhos, considerando os diferentes usos. Nesta 

resolução, o enquadramento dos corpos de água foi reformulado segundo suas 

classes, com o intuito de alcançar as condições adequadas de qualidade da água 

a ser utilizada nas mais diversas finalidades, conforme estabelecido pelas 

Resoluções Conselho Nacional do Meio Ambiente CNRH N° 91 (BRASIL, 2005). 

O monitoramento de águas superficiais e subterrâneas pode ser definido 

como a medição ou verificação de parâmetros de qualidade e quantidade de água, 

de forma contínua ou periódica (CONAMA, 2005) sendo um fator primordial para a 

adequada gestão dos recursos hídricos, já que permite a caracterização e a 

análise de tendências em bacias hidrográficas (ANA, 2015).  A avaliação da 

qualidade de qualquer sistema ambiental depende fundamentalmente da escolha 

de parâmetros representativos de seu status por ocasião do momento da 

amostragem (OLIVEIRA et al., 2010) (Tabela 1). E os seus resultados podem se 

traduzir em propostas de ações concretas que visam mitigar os efeitos da 

utilização indiscriminada dos recursos hídricos, buscando equilíbrio entre o 

desenvolvimento econômico, social e a conservação ambiental (PESSOA, 2010). 

 

Para BARBOUR et al. (1999), uma avaliação criteriosa da qualidade das 

águas requer, portanto, uma estrutura metodológica que seja capaz de integrar 

variáveis representativas dos processos alteradores das suas condições 

estruturais, bem como das respostas à ação dos estímulos externos, que podem 

variar, em escala do nível individual ao ecossistêmico. As abordagens baseadas 

em uma visão sistêmica da realidade têm procurado integrar aspectos físicos, 

químicos e biológicos, estabelecendo métodos de investigação que combinem 

variáveis de causa e efeito através de estruturas multimétricas. A Tabela 2 

apresenta alguns estudos atuais (2011-2015) que utilizaram a avaliação e 

parâmetros físico, químicos e biológicos de corpos aquáticos para monitoramento 

da qualidade da agua.  
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Tabela 1. Parâmetros físico, químicos e biológicos utilizados em estudos de monitoramento de qualidade de corpos 

aquáticos. 

PARÂMETRO DEFINIÇÃO LIMITES CONAMA 357/2005 

  CLASSE I CLASSE II 

pH Consiste na concentração dos íons H+ 
nas águas e representa a intensidade 
das condições ácidas ou alcalinas do 
ambiente aquático. Os valores de pH 
dos rios brasileiros têm tendência de 
neutro a ácido. As águas superficiais 
possuem um pH entre 4 e 9. 

6,0 a 9,0  

Oxigênio dissolvido É reconhecidamente o parâmetro mais 
importante para expressar a qualidade 
de um ambiente aquático. O oxigênio 
dissolvido é de essencial importância 
para os organismos aeróbios (que 
vivem na presença de oxigênio). 
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. 

Não inferior a 6 mg/L-1 não inferior a 5 mg/L O2 

DBO É a quantidade de oxigênio molecular 
necessário à estabilização da matéria 
orgânica decomposta aerobicamente 
por via biológica. Este parâmetro é 
utilizado para exprimir o valor da 
poluição produzida por matéria orgânica 

até 3 mg/L O2 até 5 mg/L O2 

Clorofila É um dos pigmentos, além dos 
carotenóides e ficobilinas, responsáveis 
pelo processo fotossintético. A clorofila 
a é a mais universal das clorofilas (a, b, 
c, e d) e representa, aproximadamente, 
de 1 a 2% do peso seco do material 
orgânico em todas as algas 
planctônicas e é, por isso, um indicador 

10 μg/L até 30 μg/L 
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da biomassa algal. 

Condutividade elétrica Constitui-se importante indicador de 
eventual lançamento de efluentes por 
relacionar-se à concentração de sólidos 
dissolvidos. A condutividade elétrica em 
água destilada de boa qualidade pode 
chegar a 5 µS/cm. 

Não há Não há 

Coliformes totais e 
termotolerantes 

Quando se faz a análise da água e se 
encontra contaminação por coliformes 
fecais significa que naquele local houve 
descarga de esgoto em período 
recente, o que aumenta a probabilidade 
de haver ali ovos e larvas de parasitas 
intestinais, visto que estas formas 
também podem ser eliminadas com as 
fezes. 

Apenas para os 
termotolerantes: limite de 200 
coliformes termotolerantes por 

100 mililitros 

Apenas para os 
termotolerantes: 1.000 

coliformes termotolerantes por 
100 mililitros 

Temperatura Quanto à temperatura nos 
ecossistemas aquáticos continentais, a 
quase totalidade da propagação do 
calor ocorre por transporte de massa 
d’água, sendo a eficiência deste em 
função da ausência ou presença de 
camadas de diferentes densidades. A 
temperatura superficial é influenciada 
por fatores tais como latitude, altitude, 
estação do ano, período do dia, taxa de 
fluxo e profundidade. 

Não há Não há 

Nitrogênio total O nitrogênio é escasso nas águas e 
pode ser retirado do ar por algumas 
algas. Alguns adubos utilizados na 
agricultura possuem nitrogênio como 
principal nutriente dada a sua 
importância e escassez no solo. O 
nitrogênio também está presente nas 
matérias orgânicas em decomposição. 

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

0,5 mg/L N, para pH > 8,5 

Idem a Classe I 

Fósforo O fósforo aparece em águas naturais 0,020 mg/L P (ambiente lêntico) até 0,030 mg/L, em ambientes 
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devido principalmente às descargas de 
esgotos sanitários. Alguns efluentes 
industriais, como os de indústrias de 
fertilizantes, pesticidas, químicas em 
geral, conservas alimentícias, 
abatedouros, frigoríficos e laticínios, 
apresentam fósforo em quantidades 
excessivas 

0,1 mg/L P (ambiente lótico e 
tributários de ambientes 

intermediários) 

lênticos; e até 0,050 mg/L, em 
ambientes intermediários a 

lênticos 

Turbidez A turbidez limita a penetração de raios 
solares, restringindo a realização da 
fotossíntese que, por sua vez, reduz a 
reposição do oxigênio 

até 40 UNT até 100 UNT 

Sólidos Totais 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). 

500 mg/L 500 mg/L 

Transparência/Cor A cor da água é produzida pela reflexão 
da luz em partículas minúsculas, 
denominadas colóides, finamente 
dispersas, de origem 
predominantemente orgânica. 

nível de cor natural do corpo de 
água 

 

Fonte: CONAMA 357/2015; LIBÂNIO, 2005; VON SPERLING, 1996; GONÇALVES, 2009. 
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Tabela 2. Revisão de trabalhos que avaliaram a qualidade de corpos aquáticos em Bacias Hidrográficas do Brasil. 

AUTORES TÍTULO PARÂMETROS ANALISADOS 

CRUZ et al., 2015 Qualidade Água na Confluência dos Rios 

Bugres e Paraguai, Mato Grosso 

Alcalinidade Total, Amônia, Condutividade 

Elétrica, Coliformes Termotolerantes, DBO5 , 

DQO, Fósforo Total, Nitrato, Nitrogênio Total, 

OD, pH, Sólidos Dissolvidos, Sólidos em 

Suspensão, Temperatura, Turbidez. 

DAMASCENO et al. ,  

2015 

Avaliação Sazonal da Qualidade das Águas 

Superficiais do Rio Amazonas na Orla da 

Cidade de Macapá, Amapá, Brasil  

Coliformes Termotolerantes, DBO5,  Fósforo 

Total, Nitrato, Nitrogênio Tota l, OD, , pH, Sólidos 

Totais, Temperatura e Turbidez.  

LEITÃO et al., 2015 Util ização do índice de qualidade de água 

(IQA) para monitoramento da qualidade de 

água em uma área de preservação ambiental 

Coliformes Termotolerantes, DBO, Fósforo Total , 

Nitrogênio Total, OD, pH, Sólidos Totais 

Dissolvidos, Temperatura e Turbidez. 

FERREIRA et al., 2015 Análise do Índice de Qualidade de Água na 

Bacia do Córrego do Rio Acima, São João 

Del-Rei/Mg 

Coliformes Totais, Cor Aparente, Escherichia 

Coli, Ferro Total  

SOUZA et al., 2014 A Importância da Qualidade da Água e os 

Seus Múltiplos Usos: Caso Rio Almada, Sul 

da Bahia, Brasil  

Oxigênio Dissolvido, pH, Temperatura, 

Condutividade Elétr ica, Turbidez, Fósforo Total, 

Coliformes Fecais  

SANTO et a., 2013 Análise da Qualidade da Água Superficial do Rio 
Subaé, Bahia e Influência Do Uso e Ocupação do 
Solo em seu entorno. 
 

Fosfato, Oxigênio dissolvido (OD), DBO, 

turbidez, metais pesados, Cd, Cr, Zn, Mn, Cu, 

Pb, Ni,  

SANTI et al., 2012 Variabil idade Espacial de Parâmetros e 

Indicadores de Qualidade da Água na Sub-

Bacia Hidrográf ica do Igarapé São Francisco, 

Coliformes Fecais, Condutividade Elétrica,  DBO5, 

DQO, Fósforo Total, Nitrogênio Total,  OD, Ph, 

Sólidos Totais e  Turbidez.  
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Rio Branco, Acre, Brasil  

CARELLI et al., 2011 Modelagem da Qualidade da Água da Bacia 

Olhos D''Água em Feira de Santana-Ba: 

Geoprocessamento Aplicado à Análise de 

Impactos Ambientais  

Cor, Coliformes totais e fecais, IQAB, IQAOBJ, 

DBO, Oxigênio Dissolvido,  

FLYNN et al., 2011 Indicadores de Qualidade da Água e 

Biodiversidade do Rio Jaguari-Mirim No 

Trecho entre as Pequenas Centrais 

Hidrelétr icas de São José e São Joaquim, São 

João da Boa Vista, São Paulo 

Análise de Parâmetros Físicos e Químicos da 

Água,  Comunidade Bêntica e Ictiofauna 

PINTO et al., 2009 Qualidade da Água do Ribeirão Lavrinha na 

Região do Alto Rio Grande – MG, Brasil  

Coliformes Termotolerantes (Escherichia Coli),  

Coliformes Totais , Condutividade Elétr ica, DBO, 

DQO, Fósforo (PO4) IQA, Nitrato (NO3  -), 

Nitrogênio Amoniacal (NH3  ) , OD, Ph, Salinidade, 

Sólidos Totais, Sólidos Totais Dissolvidos (TDS),  

Temperatura,  Turbidez.  

BONNET et al., 2008 Relações entre Qualidade da Água e Uso do 

Solo em Goiás: Uma Análise à Escala da 

Bacia Hidrográfica 

Cor Aparente, Cloretos, Índices de Coliforme 

Total e Fecal, pH, Turbidez.  
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3.3 Eutrofização e Índice de Trofia  

O termo eutrofização refere-se ao aumentou da fonte de matéria orgânica 

em um ecossistema, relacionadas com o enriquecimento de carga de nutrientes e, 

portanto, com o aumento do sistema de produção primária (NIXON 1995). É um 

processo lento e natural na história geológica de um corpo aquático: sua base está 

gradualmente cheia com sedimentos, a redução do seu volume leva, a um 

processo de mudança de um estado trófico para outro nível mais elevado pela 

adição de nutrientes (FAO, 1997;. PEÑA et al 2005.). A eutrofização prospera 

mesmo sem a influência do homem. A poluição, no entanto, acelera a degradação 

natural e consideravelmente reduz a vida útil receptor aquático (RAMALHO, 2003). 

Um dos principais fatores de eutrofização das águas superficiais está associado 

com fontes antropogênicas e são os nutrientes provenientes da agricultura (FAO 

1997).  

Os efeitos que caracterizam a eutrofização são as mudanças das 

características de habitat devido à transformação de plantas aquáticas; a 

produção de compostos tóxicos de certas algas; mortandade de peixes por 

desoxigenação da água, produto da decomposição das algas; reduzindo as 

possibilidades de utilização da água para diversos fins (PEÑA et al. 2005). 

A eutrofização é uma progressão gradual (sucessão ecológica) de uma fase 

para a outra, com base em mudanças no nível de nutrição e produtividade. A fase 

mais jovem do ciclo é caracterizada pela baixa concentração de nutrientes de 

plantas e uma pequena produtividade biológica chamada oligrotroficos. Numa fase 

posterior da sucessão é chamado mesotrófico. Em seguida ele pode ser eutrófico 

ou altamente produtiva. A fase final antes do desaparecimento pode ser um solo 

húmico, um pântano de sal (RAMALHO, 2003).  
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A vegetação na margem e as plantas aquáticas superiores usam parte dos 

nutrientes para crescer abundantemente e, assim, reter sedimentos, como 

resultado de enriquecimento, a produtividade, a degradação e sedimentação. O 

aumento de fósforo e nitrogênio acelera a eutrofização e consequentemente 

favorece o desaparecimento de uma massa de água (RAMALHO 2003). 

Para avaliar o estado de eutrofização, quanto ao enriquecimento por 

nutrientes, utiliza-se o Índice do Estado Trófico (IET). O conceito de estado trófico 

é baseado no fato de que mudanças nos níveis de nutrientes (medidos como 

fosforo total) causam mudanças na biomassa algal (medida pela concentração de 

clorofila-a). Por sua vez, alterações na biomassa algal interferem na penetração 

da luz na água. Assim, com base no estado trófico é possível classificar as 

massas de água, em diferentes graus de trofia, ou seja, permite avaliar a 

qualidade da água e o enriquecimento de nutrientes, além dos efeitos 

relacionados ao crescimento excessivo de algas e macrófitas aquáticas (CETESB, 

2006). 

Além disso, o IET sintetiza a informação, permitindo melhor avaliação das 

alterações nos níveis de trofia. Este índice utiliza seis categorias de estado trófico 

e propõem uma cor característica para cada estado (HENRIQUE, 2012). A 

classificação do estado trófico para rios, segundo Índice de CARLSON (1977) e 

posteriormente modificado por LAMPARELLI (2004) esta representada na (Figura 

1). 

Figura 1. Índice de Estado Trófico proposto por LAMPARELLI (2004). 
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3.4 Área de Proteção Ambiental (APA) 

Áreas de Proteção Ambiental (APA) são definidas como “unidades de 

conservação destinadas a proteger e conservar a qualidade ambiental e os 

sistemas naturais ali existentes, visando a melhoria da qualidade de vida da 

população, e também, a proteção dos ecossistemas regionais” (IPT, 1992).A base 

jurídico-institucional das APAs é a Lei Federal 6902/81, segundo a qual, havendo 

relevante interesse público, os Poderes Executivos Federal, Estadual e Municipal, 

podem declarar determinadas áreas como sendo interesse para a proteção 

ambiental, de tal forma que fiquem assegurados o bem estar das populações 

humanas, a proteção, recuperação e conservação dos recursos naturais (BRASIL, 

1981).  

É preciso esclarecer que a preservação do meio ambiente não quer dizer 

proibir o desenvolvimento econômico da região no que na APA esta inserida, mas 

sim, disciplinar o uso do solo para a conservação de sua qualidade e permitir uma 

ocupação do território de forma racional. Essa característica a distingue de outras 

unidades de conservação, a saber: Parques Nacionais, Estações Ecológicas e 

Reservas Biológicas, onde a preservação do solo é integral e mantém-se também 

a  jurisdição municipal sobre ela (CONSEMA, 1985; ENGEA, 1990). 

A implantação das APAs integra-se à estratégia que se busca de 

organização da ecorregião da Mata Atlântica, incluindo-se aí seus ecossistemas 

associados, em um mosaico de unidades ambientais, visando o alargamento da 

dimensão espacial da conservação, estabelecendo áreas de manejo integrado que 

reunam unidades de conservação de proteção integral, com outras unidades cuja 

base de proteção seja o manejo sustentado. Elas têm sido criadas para frear e 

reverter situações de degradação ambiental. Assim, BERNARDES (1997) relata 

que a primeira APA criada no Brasil, a de Petrópolis, através do Decreto n° 

87.561, de 13 de setembro de 1982, o foi em função da Bacia Hidrográfica do 

Paraíba do Sul constar na lista de áreas críticas de poluição. A APA da Bacia do 

Rio São Bartolomeu, uma das únicas concretamente implantadas no país, 

segundo ALVARENGA (1997), foi criada pelo Decreto Federal n° 88.940 em 07 de 
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novembro de 1983, para controlar os impactos negativos da expansão urbana e 

concentração populacional sobre os recursos hídricos desta bacia, abastecedora 

de água para várias localidades do Distrito Federal. 

A extensão territorial de uma APA pode variar, ultrapassando em alguns 

casos inclusive, os limites do município. Essas áreas agregam atributos 

ambientais específicos, sejam eles, bióticos, abióticos, estéticos ou culturais, 

considerados importantes para a qualidade de vida das populações que ocupam 

tanto o seu interior, quanto o seu entorno, respondendo assim, a finalidades 

particulares (SMA, 1999). 

Com base na Resolução CONAMA N.º 10 de 14/12/88 – Art. 2º: “Visando 

atender aos seus objetivos, as APA'S terão sempre um zoneamento ecológico-

econômico. Parágrafo único - O zoneamento devera estabelecer normas de uso, 

de acordo com as condições locais bióticas, geológicas, urbanísticas, agro-

pastoris, extrativistas, culturais e outras.” A estruturação de setores em uma APA 

requer um levantamento técnico, isto é, um diagnóstico ambiental que vise garantir 

normas e condutas para cada zona implementada. Contudo, o zoneamento tem 

sua devida importância para o desenvolvimento socioambiental, pois delimita os 

setores onde cada atividade possa ser exercida de forma organizada e 

sustentável. 

O zoneameno permite discriminar as Áreas de Ocorrência Ambiental, que 

são áreas enquadradas e definidas no Código Florestal e outros instrumentos 

legais que regulamentam situações específicas, em função da fragilidade desses 

ambientes, sabendo que a sua supressão apresentará reflexos negativos sob a 

qualidade dos recursos naturais. Estão presentes nessa categoria: Manguezais; 

Áreas úmidas com vegetação higrófila e hidrófila; Margens de rios e lagoas; 

Nascentes e córregos; Áreas especiais “relíquias” 

O zoneamento de áreas de ocorrência ambiental, como uma bacia de 

drenagem, serve para impedir que a propriedade individual seja utilizada 

exclusivamente da maneira desejada pelo proprietário, garantindo a obediência às 
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determinações da administração pública que, solicitada pelo planejamento 

ambiental, deverá discernir entre os tipos de usos dos recursos permissíveis para 

cada área de seu território, conforme os critérios ecológicos e econômicos 

estabelecidos no plano de gerenciamento. De fato, é idealizado o uso e ocupação 

do solo (re)orientando a exploração dos recursos naturais para sua auto-

sustentação e manutenção dos hidrossistemas, imprescindíveis à biodiversidade e 

atividades produtivas na APA (NASCIMENTO E CARVALHO, 2003). 
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4  METODOLOGIA 

Para a realização da pesquisa foi utilizada a metodologia apresentada na 

Figura 2.  

Figura 2 – Fluxograma da Metodologia do presente estudo 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.1 Localização e Caracterização da área de estudo 

A Área de Proteção Ambiental de Pratigi encontra-se no domínio do bioma 

de Mata Atlântica, localiza-se no baixo sul do Estado da Bahia. A área total 

estimada é de 85686 hectares, situada entre as coordenadas 8460000S e 

8500000S de latitude e 505000 W e 448000 W. 
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A Área ampliada da APA do Pratigi insere-se na bacia do Recôncavo Sul, 

abrangendo a bacia do rio Juliana (Figura 3), parte dos afluentes da margem 

esquerda do rio Oricó (Sub-Bacia do rio Oricó) e algumas nascentes de afluentes 

do rio dos Peixes (APA de Pratigi 2004). 

A bacia da APA de Pratigi, em relação à dinâmica da circulação 

atmosférica, localiza-se geograficamente em uma região onde predomina, durante 

o ano inteiro, as emanações do anticiclone Semifixo do Atlântico Sul, chamado de 

alísio de Sudeste que possibilita a região, uma estabilidade climática (MME, 1981). 

E de acordo com a classificação de KÖPPEN (SEI, 1998) a região apresenta-se 

sob a influencia do clima do tipo Af – clima tropical chuvoso de floresta, sem 

estação seca, com pluviosidade média anual de 1500 mm. 
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Figura 3 –. Localização da APA Pratigi, Baixo Sul- Bahia e recorte da bacia do rio Juliana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SEMARH/SFC/CRA/Projeto Corredores Ecológicos/MMA, 2004. 
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Do ponto de vista pedológico, os tipos predominantes de solo presentes na 

APA Pratigi correspondem aos solos Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico e 

Argissolo Vermelho Amarelo Distrófico  

Os Latossolos Vermelho-Amarelos são identificados em extensas áreas 

dispersas em todo o território nacional associados aos relevos, plano, suave- 

ondulado ou ondulado. Ocorrem em ambientes bem drenados, sendo muito 

profundos e uniformes em características de cor, textura, e estrutura e em 

profundidade. Esses solos são muito utilizados para agropecuária apresentando 

limitações de ordem química em profundidade ao desenvolvimento do sistema 

radicular se forem álicos, distróficos ou ácricos. Em condições naturais, os teores 

de fósforo são baixos, sendo indicada a adubação fosfatada. Outra limitação ao 

uso desta classe de solo é a baixa quantidade de água disponível às plantas 

(AGEITEC, 2005). 

 Os Argissolo Vermelho Amarelo Distrófico constitui uma das classes de 

solo das mais extensas no Brasil, ao lado dos Latossolos. Ocorrem em áreas de 

relevos mais acidentados e dissecados do que os relevos nas áreas de ocorrência 

dos Latossolos. As principais restrições são relacionadas à fertilidade, em alguns 

casos, e susceptibilidade à erosão. (AGEITEC 2005). 

A região do Baixo Sul pertence ao domínio da Mata Atlântica, denominação 

genérica que se aplica a diversas formações florestais fisionômicas e 

floristicamente distintas (CONAMA, 1992). 

De acordo com o artigo 3º do Decreto Federal 750/93, definem-se como 

Mata Atlântica: Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Mista, Floresta 

Ombrófila Aberta, Floresta Estacional Semi decidual, Floresta Estacional Decidual, 

Manguezais, Restingas, Campos de Altitude, Brejos Interioranos e Enclaves 

Florestais do Nordeste. Atualmente, a Mata Atlântica é reconhecida 

internacionalmente como um dos conjuntos de ecossistemas de maior 

biodiversidade do mundo. Apesar da grande importância biológica, o bioma Mata 

Atlântica está entre os mais ameaçados do mundo. Considerando-se a destruição 
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ocorrida nos últimos dez anos, estima-se que existam apenas cerca de 7% dos 

remanescentes de Mata Atlântica em todo o país, que ficarão ainda 

completamente reduzidos e restritos às unidades de conservação, caso as taxas 

de desmatamento não sejam revertidas. Todo o processo de destruição desse 

bioma está diretamente relacionado à colonização europeia do território brasileiro 

e aos cinco séculos de ocupação humana baseada no extrativismo e uso 

predatório dos recursos. 

 

Segundo IBGE (2008) a bacia do rio Juliana apresenta uma vegetação 

floresta Ombrofila densa. E a OCT (2010) mostra cinco tipos de usos de solo e 

vegetação sendo mata, agroflorestal, agricultura, pasto e silvicultura. 

 

No início da década de 90, com o declínio das lavouras de cacau devido à 

doença conhecida como “vassoura-de-bruxa” Moniliophthora perniciosa 

(MEINHARDT et al., 2008), a região das nascentes do rio Juliana passou a sofrer 

um processo de ocupação das áreas de preservação permanente, com 

desmatamentos recorrentes para pequenos plantios de banana e mandioca. 

Desde então a região tem sido submetida a inúmeras transformações no uso e 

ocupação do solo, o que vem acarretando em deficiência na disponibilidade 

hídrica na área em análise, que evidencia a perda na bacia no período analisado.  

Tendo no período atual Seringueira, Cacau, Banana, Mandioca e 

extrativismo vegetal (piaçava).  

A bacia de rio Juliana tem 30.000 hectares da sua nascente, na Serra do 

Papuã e na Serra de Santa Rita, até a desembocadura, no estuário de Serinhaém. 

Está situada na porção centro-leste, e tem como principais afluentes os rios Mina 

Nova, Vargido, Laços de Bereu e Marimbú. Os municípios que compõem esta 

área de estudo são: Piraí do Norte, Ituberá, Igrapiúna e Ibirapitanga (OCT 2010) 

(Figura 4). 
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A bacia do rio Juliana classifica-se como perene, devido a grande umidade 

verificada na região, sendo uma bacia exorreica. Seus rios não apresentam 

amplas planícies de inundação, devido à geomorfologia dos vales que se 

apresentam encaixados, porem é possível observar, localmente, que o fundo da 

maioria desses vales encontra-se assoreado. Estes fundos de vales apresentam 

forma plana, com deposição de material em charcos alagados e com vegetação 

típica de banhados (Taboa sp).  Este processo é decorrente do fluxo do rio que no 

passado foi turbulento e com muita energia, que acabou escavando os vales 

encaixados. Posteriormente mudou suas características, passando para um rio 

com fluxo menos turbulento e com menor energia, aumentando o aporte de 

sedimentos no leito e possibilitando desta forma, a formação de várzeas. 

Localmente, observa-se que muitos destes represamentos são originados de 

intervenções antrópicas, para ser utilizado no consumo da população local. 

Porém, esta forma de intervenção, provavelmente, acelera o processo de 

assoreamento dos rios (APA de pratigi 2006) o mapa da rede de drenagem se 

mostra na Figura 4. 

 

4.2 Planos de Amostragem 

O estudo foi feito na parte alta da bacia, como apresentado a Figura 4. Para 

caracterização da qualidade da água na bacia do rio Juliana, foram escolhidos 14 

pontos de monitoramento ao longo do curso do rio, definidos em função do uso e 

ocupação do solo e das condições de acessibilidade do local (Figura 4).  As 

coletas foram realizadas mensalmente iniciadas em octubro de 2015 e finalizada 

em março de 2016.  
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Figura 4.  Municípios, Pontos de Coleta e Rede de Drenagem da Bacia do rio 

Juliana, APA Pratigi-BA. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A tabela 3 apresenta a localização geográfica de cada ponto em que a água 

foi analisada, e a classificação do corpo aquático no que concerne a 

movimentação da água. 
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Tabela 3. Pontos de coleta das amostras de água superficial, localização 

geográfica e classificação do corpo aquático.  

PONTOS 

COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS 

(UTM) 24L 
CORPO 

AQUÁTICO 

P1 469528 8469088 Lêntico 

P2  470312 8469550 Lêntico 

P3  468722 8469545 Lêntico 

P4  467759 8470082 Lótico 

P5  464285 8470793 Lótico 

P6  461879 8470575 Lêntico 

P7  461021 8468816 Lêntico 

P8  461022 8468817 Lótico 

P9  459504 8466598 Lótico 

P10  458969 8465630 Lótico 

P11  459353 8464785 Lêntico 

P12  458591 8463639 Lêntico 

P13  457217 8463377 Lêntico 

P14  456719 8463563 Lêntico 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

As principais diferenças entre os ecossistemas lóticos (rios, riachos, etc.) e 

os lênticos (lagos, lagoas) são que em ecossistemas lóticos o permanente 

movimento horizontal das correntes tende a ser um fator limitante e de controle ao 

contrário dos ecossistemas lênticos (TUNDISI E MATSUMURA-TUNDISI, 2008). 

Imagens dos corpos aquáticos lênticos e lóticos avaliados nesse trabalho estão 

apresentadas na Figura 5. 
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Figura 5. Locais de coleta da água para análise da qualidade, Bacia do rio Juliana, APA Pratigi-BA. 

 

 

 

 

 

 

Ponto 1. Oficinas da APA do 

Pratigi Mata ao NW, agricultura 

ao SW e SE 

 

 

 

 

 

 

Ponto 2. Mata ao N, Silvicultura 

ao NE e pasto ao S. 

 

 

 

 

 

 

 

Ponto 3.  Aquicultura, Na maioria 

com Mata e silvicultura ao SW. 

 

 

 

 

 

 

Ponto 4. Mata ao N, Agricultura ao 

NE e S. 

 

 

 

 

 

 

Ponto 5. Pasto NW e agricultura 

NE. 

 

 

 

 

 

 

Ponto 6. Pasto em toda a área de 

amostragem e si lvicultura ao NW 
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Ponto 7. Pasto em torno da área de 

amostragem 

 

 

 

 

 

 

Ponto 8.  Pasto em torno da área 

de amostragem 

 

 

 

 

 

 

  Ponto 9. Mata N,NE, S e SE,  

agroflorestal ao NW 

 

 

 

 

 

 

Ponto 10. Agricultura em torno da 

área de amostragem 

 

 

 

 

 

 

 Ponto 11. Pasto ao N e 

agroflorestal na parte s. 

 

 

 

 

 

 

Ponto 12. Agricultura, banana, 

cravo, Agroflorestal S, pasto SW e 

agricultura N 
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Ponto 13. Pasto em torno da área de 

amostragem 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ponto 14.  Pasto ao N e agricultura ao 

W 

 

4.3 Análises dos Parâmetros Físicos, Químicos e Microbiológicos. 

Os trabalhos de campo foram realizados mensalmente iniciando em 

Outubro de 2015, finalizando em Março de 2016, totalizando seis (6) campanhas. 

Os períodos decorridos entre as coletas das amostras de água e as análises 

físico-químicas não excederam 24 horas, evitando as perturbações dos 

parâmetros. As amostras foram transportadas devidamente refrigeradas, e as 

análises foram realizadas no laboratório de Saneamento Ambiental da UEFS 

(LABOTEC/UEFS). As coletas seguiram as padronizações descritas no Standard 

Methods for Water and Waste Water Examination (APHA, 2005). As variáveis 

ambientais avaliadas foram Potencial Hidrogênico (pH), Condutividade elétrica 

(CE), Oxigênio dissolvido (OD), Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), 

Coliformes totais e termotolerantes, Turbidez, Temperatura, Nitrogênio, Clorofila, 

Fósforo e Sólidos Totais Dissolvidos (STD). 

Os diferentes métodos para cada um dos parâmetros analisados estão 

descritos na Tabela 4. 
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Tabela 4 – Métodos aplicados para análise dos parâmetros físico-químicos 

e microbiológicos da água da bacia do rio Juliana, Baixo Sul - Bahia. 

Parâmetro Método Referencia CONAMA 357/05 

Turbidez NTU Turbidímetro calibrada (APHA 2005) <100 

Condutividade 
µs/cm Multiparâmetro. 

Não aplica Não aplicável 

pH Multiparâmetro. Não aplica 6 a 9 

OD mg/l Multiparâmetro. Não aplica > 5 

SDT ppm Multiparâmetro. Não aplica <500 

Transparência 
cm Disco de Secchi. 

Não aplica Não aplicável 

Temperatura Multiparâmetro. Não aplica Não aplicável 

Coliformes 
Totais 

Métodos substrato 
cromogênio 

enzimático Colilert 

(COVERT et al., 
1989; SILVA et 

al., 2005) 

 

Coliformes E. 
coli 

Métodos substrato 
cromogênio 

enzimático Colilert 

(COVERT et al., 
1989; SILVA et 

al., 2005) 

2.0x10² 

Fosforo total Método Ortofosfato (APHA 2005)  

Nitrogênio 
total Método Kjeldahl 

(APHA 2005) <2.18 

DBO 0-40 

mg/LO₂ 

Método 
Respirométrico 

simplificado 

(APHA 2005) <5 

Clorofila µg/L 
Método 

espectrofotométrico 
(CETESB 1990) <30 

 

Os resultados foram comparados com a legislação ambiental baseados na 

resolução CONAMA 357/05 para águas doces de classe 1 e 2.  

 

4.4 Tratamento e Modelagem dos Dados 

O IET foi calculado no período de Octubro/ 2015 a Março / 2016 de acordo 

como a metodologia proposta por LAMPARELLI (2004), que foi adaptado para 

ambientes tropicais por CARLSON (1977), utilizado para climas temperados. As 

equações de calculo são as seguintes: 
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Ambientes lóticos (rios) equações 1 e 2. 

 

 

Ambientes lénticos (reservatórios) equações 3 e 4. 

 

 

Onde  

PT: concentração de fosforo total em µg/L 

CL: concentração de clorofila ɑ em µg/L 

ln: logaritmo natural ou neperiano  

O resultado final do IET corresponde a média aritmética simples dos índices 

relativos ao fosforo e a clorofila ɑ conforme a equação seguinte: 

 

 

 

Utilizando um dos valores encontrados neste trabalho, segue abaixo um 

exemplo de como foi realizado o cálculo: 
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Exemplo do ponto 1 o qual e ambiente lentico e o ponto quatro o qual é 

ambiente lótico    

    

Ambientes lóticos (rios) equações 1 e 2 (ponto 4). 

 
20

2

48.2ln6.07.0
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In

x
xCLIET  
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Ambientes lénticos (reservatórios) equações 3 e 4 (ponto 2). 
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4.5. Aplicação do Sistema de Informação Geográfica  (SIG) 

Para a caracterização da área de estudo a rede hídrica, o uso de solo e a 

vegetação foi feita a realização do mapeamento, e para isso foram utilizadas as 

ferramentas de SIG utilizando o programa Argis 10.1 com a base de dados da 

APA de Pratigi e a OCT (2010).  

Uma vez tendo os dados georreferenciados da APA Pratigi deram lugar à 

criação dos seguintes mapas:  área de estudo, o modelo digital de elevação, 

dados demográficos, dados hidrográficos, uso da terra em formato (SHP). Depois 

do reconhecimento da área em campo foram adicionados os pontos obtidos pelo 

GPS, que estão em conformidade com o elipsóide e referenciando WGS 1984 

datum. 

   

4.6 Analises Estatistica 

Para a obtencao das analisis estatísticas foi feita a Matriz de correlação 

entre parâmetros físicos e químicos, analisados na Bacia do Rio Juliana, APA 

Pratigi, utilizando a correlação de Pearson, realizada através do programa 

estatístico PAST. 

A correlação de Pearson descreve a intensidade de relação entre dois 

conjuntos de variáveis do nível de intervalo (ou variáveis a nível de relação ou 

razão) (LIND et al. 2004). 
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5. RESULTADOS E DISCUÇÃO 

 

5.1. Caracterização da Bacia 

 

         A Bacia do Rio Juliana na APA de Pratigi-BA apresenta os porcentagems do 

uso do solo mostrados na tabela 5. É possível observar que a Mata (37 %) 

prevalece, em relação aos demais usos. 

 Tabela 5. Porcentagem do uso do solo na bacia do rio Juliana, APA Pratigi- BA. 

 

Uso do Solo % territorial Tipo de Uso 

Mata 37.43% Mata Atlantica 

Agricultura 32.35% Banana, Mandioca, 
borracha, 

Pasto 19,38% Pasto 

Agroflorestal 9.53% Cacau 

Silvicultura 1.38% Eucalipto, extrativismo 
vegetal (piaçava). 

 

JÚNIOR e OLIVEIRA, 2015, avaliando a vulnerabilidade dos solos da APA 

Pratigi, concluíram que as áreas com restinga, mangue e mata,  ocupam 52,1% do 

total da área da bacia do rio Juliana, seguida pela presença da área urbana e 

cacau com 39,8%. Apesar do uso intenso que ocorre na área, a agricultura e 

silvicultura somam apenas 7,8% do total da área.  

Porém, é importante destacar que algumas culturas são plantadas nas 

áreas com mata, a fim de reduzir o desmatamento, ou seja, em algumas áreas 

existe a presença de seringueiras e cacau, o que no mapeamento temático é 

extremamente complicado a separação destas classes devido à influência da 

cobertura do dossel da floresta. 

A partir do mapa de uso e ocupação do solo é possível caracterizar melhor 

os pontos de coleta e análise de água (Figura 6). O uso da terra ao longo da bacia 
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do rio Juliana, APA Pratigi-BA é variado. A parte alta e média demonstram 

semelhança no que diz respeito à presença de fragmentos florestais cortados por 

agricultura, pasto e sistema agroflorestal (Figura 6).   

 

Figura 6. Disposição dos pontos de análise de água em relação ao recorte 

da bacia do rio Juliana, Baixo Sul - Bahia e o uso do solo. 

  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na área alta da bacia, que conta com 6 do total de pontos de água 

analisados, dentre eles algumas nascentes, conta com uma grande área de pasto 

(22,9%), ao norte, sistema agroflorestal, a sudeste, e agricultura preenchendo o 

restante das áreas (29,2%). Nesta parte da bacia a agricultura foi caracterizada 

como familiar de subsistência com cultivo mandioca e consórcio de especiarias 

(cravo e pimenta). 

O recorte médio da bacia conta com a maior área de pasto (24,8%) 

intercalado por mata e agricultura e pequenas áreas de sistema agroflorestal (4,7 

%). As atividades agrícolas nessa área são basicamente:  banana e mandioca e 
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como sistema agroflorestal está o cacau. Esta parte da bacia concentra a maior 

quantidade de solo exposto, como é possível observar na tabela 6. A ausência de 

mata ciliar compromete a qualidade dos corpos aquáticos. 

 

Tabela 6. Porcentagem do uso do solo, após divisão da bacia do rio Juliana, 

APA de Pratigi-BA. 

 

USO PARTES DA BACIA 

 

BAIXA 
% 

MÉDIA 
% 

ALTA 
% 

Agricultura 22.4 36.1 29.2 

Agua 4.2 3.4 0.9 

Agroflorestal 10.3 4.7 12.7 

Mata 52.0 30.9 34.2 

Pasto 5.4 24.8 22.9 

Silvicultura 5.5 0.1 0 
 

 

 

Na parte mais baixa da bacia do rio Juliana foi evidenciado o maior 

fragmento de Mata Atlântica (52%) seguido do sistema agroflorestal, e atividade 

agrícola, além do adensamento da atividade de silvicultura (5,5 %) Nesta parte da 

bacia é importante registrar a presença de grande tanques de produção de peixes 

(tilápia) e além da usina do rio Juliana.  

 

Na Tabela 7 estão apresentadas as informações do uso mais 

especificamente na região onde a água foi coletada. 
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Tabela 7. Descrição do Uso do Solo, em relação aos pontos de coleta de 

água para análise, na bacia do rio Juliana-BA. 

Ponto Descrição dos Usos 

Ponto 1 Mata ao NW, agricultura ao SW e SE 

Ponto 2 Silvicultura ao NE e pasto ao S. 

Ponto 3 Na maioria com Mata e silvicultura ao 
SW. 

Ponto 4 Mata ao N, Agricultura ao S. 

Ponto 5 Pasto NW e agricultura NE 

Ponto 6 Pasto em torno da área de amostragem 

Ponto 7 Pasto em torno da área de amostragem 

Ponto 8 Pasto em torno da área de amostragem 

Ponto 9 Mata N,NE, S e SE agroflorestal ao NW 

Ponto 10 Agricultura em torno da área de 
amostragem 

Ponto 11 Pasto ao N e agroflorestal na parte s. 

Ponto 12 Agroflorestal S, pasto SW e agricultura N 

Ponto 13 Pasto em torno da área de amostragem 

Ponto 14 Pasto ao N e agricultura ao W 

N=Norte, S=Sul, E=Este W=Oeste. 

Observa-se que os pontos 6, 7, 8, 11, 13 e 14 podem ser influenciados pelo 

pasto, presente ao seu entorno. Já os pontos 1, 3, 4 e 9 contam com grande área 

de mata próximo aos corpos aquáticos analisados. O sistema agroflorestal, que é 

o cultivo do cacau, estão ao entorno dos pontos 9, 11 e 12. Tal descrição é 

essencial para uma discussão mais profunda durante a análise dos parâmetros 

físico, químicos e biológicos dos corpos aquáticos analisados. 

O modelo digital do terreno mostra a gradiente de altitude que vai 

de  577.91 msnm até os 200.119 msnm (Figura 7), levando em conta que a 

agricultura e o pasto somam em total um 49.1% do total do território da bacia, e 

considerando que esses solos muitas vezes ficam sem cobertura vegetal o que 

gera maior erosão hídrica, degradação dos solos, escoamento, e por sua vez, eles 

dependem da declividade do terreno e da densidade da cobertura vegetal, 

podendo contibrui com o enriquecimento dos corpos aquáticos por sedimentos o 

que afeta a qualidade da água. 
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Figura 7. Modelo digital do terreno da bacia do rio Juliana, APA Pratigi-BA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Quanto maior o gradiente de altitude, maior o potencial para a erosão, a 

Figura 9 demonstra que a parte vermelha, com as maiores altitudes (montanhas, 

serras, cordilheiras, chapadas) e também as altitudes médias (cor amarela), estão 

concentradas a sudoeste da bacia do rio Juliana, o que influencia mais 

precisamente no aporte de material erodido, nos pontos 9 a 14. Já os demais 

pontos, localizados na área o verde do mapa, estão em áreas de baixas altitudes 

(planícies), pouca influência da altimetría.   

 

5.2 Avaliação dos Parâmetros Físico, Químicos e Microbiológicos 

Para auxiliar a interpretação dos resultados de qualidade de água, foi 

gerado o gráfico, a partir dos dados de pluviometria do período 2015-2016 da 

bacia do rio Juliana-BA ( Figura 8). 
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Figura 8. Índice pluviométrico na região da bacia do rio Juliana nos anos 

2015-2016. Dados da Estação meteorológica Fazendas Reunidas Vale do Juliana 

(APA do Pratigi). 

 

Fonte: APA de Pratigi. 

 

Os últimos três meses analisados, do ano de 2015, observa-se menores 

índices pluviométricos, em janeiro de 2016, o índice pluviométrico alcança o nível 

máximo (165 mm). Já no mês de fevereiro observa-se uma redução, voltando a 

crescer em março. Os meses de amostragem variam desde 32mm (dezembro 

2015) a 167.5mm (janeiro 2016). 

O apêndice 1 apresenta todos os valores dos parâmetros físico, químico e 

microcrobiológico, nas águas dos 14 pontos analisados, acompanhados dos 

valores estabelecidos como limites, pela legislação ambiental. 

O pH, em todos os pontos analisados, apresentaram em alguma coleta, 

valores abaixo do limite. As restrições de faixa de pH são estabelecidas pela 

Resolução 357 do CONAMA, que padroniza para todas as clases de águas doces 

a faixa entre 6 e 9 unidades de pH, refletindo um pH levemente ácido (4 - 6,9). 

         Ambientes com maior concentração de mata encontra-se numa faixa de 

valores levemente superior àqueles observados em campo aberto, provavelmente 
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influenciado pela lixiviação de compostos com características ácidas pelo fuste 

das espécies florestais (SOUZA et al., 2007) ( Figura 9). Como nos 14 pontos foi 

registrados fragmentos de mata é possível concluir que existe enriquecimento de 

compostos ácidos nas águas.  

Figura 9. – Modelagem dos valores médios do pH dos corpos aquáticos 

sobrepostos ao uso do solo da bacia do rio Juliana, Baixo Sul- Bahia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela Autora 

A análise da modelagem ilustrativa das médias de pH encontrados nos 14 

pontos distribuídos na bacia do rio Juliana-APA Pratigi-BA, permite concluir 

valores inferiores ao limite estabelecido pelo CONAMA foram encontrados apenas 

na parte alta da bacia. Os pontos 9, 11, 12 tem em comum o sistema agroflorestal 

em seu entorno. Em geral, em águas superficiais, o pH é alterado pelas 

concentrações de íons H + originados da dissociação do ácido carbônico, que 

geram baixos valores de pH (ESTEVES, 1988). Esse ácido carbônico, nos corpos 

d’água, é resultante, segundo BRANCO (1986), da introdução de gás carbônico 
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pelas águas de chuva, ar atmosférico, matéria orgânica do solo e, principalmente, 

matéria orgânica que é consumida e oxidada nas águas. 

Valores afastados da neutralidade podem exercer efeitos sobre a biota 

aquática, valores muito elevados podem estar asociados à proliferação de algas 

ou ainda indicativo da presença de efluentes indutsriais (PIVELI e KATO, 2005; 

VON SPERLING, 2005). 

Os valores de turbidez, de forma geral, não excederam o limite da 

legislação ambiental. O menor valor de turbidez  foi 0,72 NTU,  no mês de outubro, 

no ponto 13. Já o maior valor (31 NTU) foi encontrado no ponto 11. É possível 

observar que, na grande maioria dos pontos os menores valores de turbidez foram 

observados nos meses mais seco (Outubro-Dezembro), e os maiores valores após 

as chuvas do mês de janeiro. 

A elevação dos teores de turbidez nas águas em períodos de chuvas, 

decorrentes do maior escoamento superficial, também foi observada nos estudos 

realizados por FRITZSONS et al., (2003) e VON SPERLING et al., (1996). 

Um dos fatores que acarretaram valores mais altos de turbidez, quando 

comparados a grande maioria dos dados, nos pontos 6 (18,6 UNT), 13 (25,24 

UNT) e 14 (21,3 UNT), pode ser o fato de o solo estar desprotegido pela mata 

ciliar, abertura para estrada ou preparo do pasto. Nesse quadro de não proteção, 

pode ocorrer o transporte de material particulado em suspensão no curso d’água 

por estar mais suscetível à erosão, além da presença de uma estrada de terra 

situada próximo ao curso d’água. (PRIMAVESI  et al., 2002), MOSCA (2003) e 

DONADIO  et al. (2005) apontaram valores maiores para turbidez em microbacias 

com uso agrícola do que em áreas florestadas, evidenciando, assim, a função da 

mata ciliar na contenção de sólidos que poderiam atingir a água. A elevação dos 

valores de turbidez por conta da escassez da mata ciliar e a presença de uma 

estrada foram observadas também no estudo de ARCOVA e CICCO (1999), em 

uma microbacia de uso do solo com agricultura. MEDEIROS et al. (2013) 

concluíram que a qualidade das águas das bacias se desqualificou devido aos 
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processos erosivos que carreiam sedimentos ao canal fluvial, elevando a turbidez, 

sendo tais problemas solucionados pelo ordenamento do uso, da ocupação e do 

manejo da terra. ARCOVA e CICCO (1999) observaram valores superiores da cor 

e evidenciaram que os sedimentos em suspensão e o carreamento de material 

para o córrego interferiram na coloração das águas. 

Em relação à condutividade elétrica analisada nas águas dos 14 pontos de 

coleta é possível observar que os valores foram homogêneos, nas 6 campanhas, 

em todos os pontos. A exceção do ponto 11, todos os demais pontos 

apresentaram o menor valor de condutividade na primeira campanha, no mês de 

outubro, e o maior valor nos meses que procederam ao período chuvoso 

(fevereiro-março). 

À condutividade elétrica, é um parâmetro de qualidade importante para fins 

de irrigação e avaliação indireta da salinidade, todos os 14 pontos se 

enquadraram no limite estabelecido por AYERS e WESTCOT (1985) e também 

LIBÂNIO (2005) para as águas naturais os valores de condutividade devem está 

entorno de 100 µS/cm,, uma vez que o CONAMA não estabelece valores limítrofes 

para nenhuma clase de água. Ainda segundo Libânio (2005), quando há 

interferência antrópica, os valores de condutividade podem chegar a até 1.000 

µS/cm. Nas mostras realizadas observou-se pouca variação entre os meses de 

coletas (28,7 µS/cm, mínima a 79, 7 µS/cm, a máxima) (Figura 10), e entre os 

pontos.  

Figura 10. Médias dos valores de condutividade elétrica nos 14 pontos de análise 

da agua, na bacia do rio Juliana- APA Pratigi-BA. 
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         Observa-se que as menores médias foram observadas no mês de outubro 

(primeiro mês de coleta, com baixos índices pluviométricos) e as maiores médias 

não se concentraram em um mês, fora observadas médias maiores nos meses de 

Dezembro (Pontos 1, 2, 4, 5, 8 e 13), Janeiro (pontos 7, 10, 12 e 14) e Março 

(pontos 3, 6 e 11). O que demonstra que o comportamento desse parâmetro não 

refletiu os índices pluviométricos.  

Para ESTEVES (1998) a condutividade elétrica, que depende da 

composição iônica dos corpos d'água, pode ser influenciada, também pelo volume 

de chuvas. Com baixa precipitação e predominância de rochas magmáticas na 

bacia de drenagem, a composição da água é, geralmente, determinada por 

produtos de intemperismo destas rochas. Com alta pluviosidade e predominância 

de rochas sedimentares, a composição iônica da água é determinada pela 

composição das rochas. Como a chuva é o principal agente regulador dos cursos 

de água, espera-se que ela seja também uma importante variável a ser 

considerada em estudos envolvendo a qualidade da água de rios e tributários.  

Conforme GARCIA e FORSBERG (2000), o sistema fluvial e período 

hidrológico são fatores de grande influência na condutividade elétrica que é um 

parâmetro relativamente conservativo. 

De acordo com PORTO et al (1991), a condutividade das águas superficiais 

é bastante variada, podendo ser baixa, em valores como 50 µS/cm, em locais 

onde a precipitação é pobre em solutos iónicos, mais próximo dos valores 

encontrados nesse estudo, e a litologia local é formada por rochas resistentes ao 

intemperismo, até valores de 50.0 µS/cm, que é a condutividade da água do mar. 

SILVA et al., 2008 também observou que a condutividade apresentou 

valores mais elevados em Seringal da Caridade, principalmente nos meses da 

estação chuvosa. BARRETO et al., 2009 avaliando a Bacia Hidrográfica do Rio 

Catolé Grande, BA encontrou um valor médio de condutividade elétrica no período 

seco de 49,4 µS/cm, e no período chuvoso a média geral foi de 162,11 µS/cm. 
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A Figura 11 demonstra o padrão homogêneo dos valores de condutividade 

elétricos, entre os pontos, ao longo da bacia, o que permite concluir que o uso do 

solo não tem interferido no parâmetro. 

Figura 11. Modelagem dos valores médios de condutividade dos corpos aquáticos 

sobrepostos ao uso do solo da bacia do rio Juliana, Baixo Sul- Bahia. 

 

O Oxigênio Dissolvido (OD) é um dos constituintes mais importantes dos 

recursos hídricos e um dos mais usados na avaliação da qualidade em razão de 

estar diretamente relacionado com os tipos de organismos que podem sobreviver 

em um corpo d’água (LUCAS et al., 2010). No geral, ao longo do tempo e espaço 

apenas as amostras de água analisadas no primeiro mês de campanha (outubro 

de 2015) apresentaram valores dentro dos limites estabelecidos pelo CONAMA 

(nos pontos 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 13).  

O maior valor de oxigênio dissolvido (OD) 7,92 mg L-1 O2 ocorreu em 

outubro, no ponto 3, ao passo que o menor se deu em março (0,67 mg L-1 O2) no 

ponto 5. 
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A presença excessiva de nutrientes e matéria orgânica leva ao aumento da 

atividade biológica, que acarreta um maior consumo de oxigênio do meio, em 

prejuízo da vida aquática. Assim, o balanço de oxigênio nas águas tem se 

mostrado com um bom indicador de poluição (NAIME E FAGUNDES, 2005) como 

mostra a Figura 12. 

O oxigênio dissolvido (OD) é de essencial importância para os organismos 

aeróbicos. 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. Dependendo da magnitude deste fenêmeno podem vir 

a morrer diversos seres aquáticos, inclusive os peixes. Caso o oxigênio seja 

totalmente consumido tem se as condições anaeróbias, com possível geração de 

maus odores. O fósforo e o nitrogênio neste contexto acentuam a problemática do 

processo de eutrofização.  As concentrações de fósforo e nitrogênio estão dentro 

do limite estabelecido pelo CONAMA 357/2005. 

Figura 12. Modelagem dos valores médios de oxigênio dissolvido dos corpos 

aquáticos sobrepostos ao uso do solo da bacia do rio Juliana, Baixo Sul- Bahia. 
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Segundo ROSSO et al. (2006), as águas podem apresentar baixos valores 

de oxigênio dissolvido quando há um consumo excessivo por parte dos peixes e 

do fitoplâncton, indicativos de excessiva atividade biológica, indicadora de 

processos de eutrofização. Complementarmente, QUEGE e SIQUEIRA (2005) 

relacionam as baixas taxas de oxigênio dissolvido ao despejo de efluentes, quer 

sejam estes de origem doméstica ou industrial, principalmente aqueles que 

contenham sabões, fosfatos, amoníacos e resíduos orgânicos, o que favorece a 

atividade biológica e, consequentemente, o consumo de oxigênio. Contudo, cabe 

salientar que nem todo aporte significativo de matéria orgânica em corpos hídricos 

possui origem antrópica. Quege e Siqueira (2005) ainda destacam que a avaliação 

da concentração de OD é um fator importante na autodepuração, que é o 

restabelecimento do equilíbrio do meio aquático por mecanismos naturais. O 

mesmo autor destaca que durante a autodepuração, os compostos orgânicos são 

convertidos em compostos inertes e não prejudiciais aos rios do ponto de vista 

ecológico. Uma vez que as concentrações de nitrogênio foram baixas e não foram 

detectado valores de fósforo, que são componentes de agroquímicos, e não foram 

observado despejos domésticos nos corpos aquáticos da bacia do rio Juliana, a 

grande concentração de materia orgánica pode ter origem autóctone, e esta em 

altas concentrações (DBO) leva a um alto consumo de oxigênio dissolvido. Além 

disso altas temperaturas registrada na maioria dos pontos conduz a uma 

diminuição do oxigênio dissolvido por que diminui a sua solubilidade e aumenta o 

número de microorganismos consumidores de oxigênio (FIORUCCI E FILHO, 

2004).  

No geral, as médias mais baixas das temperaturas da água correspondem 

ao pontos 5, 8, 9 e 14 (25,6; 25,3; 25,6 e 25,06 Cº) (Figura 13), nesses pontos  

verificou-se maior ocorrência de vegetação ciliar nas áreas adjacentes e/ou 

proximidade dos fragmentos de mata. Por outro lado, as maiores temperaturas 

foram encontradas nos Pontos 1, 3, 6, 7 e 12 (29,1; 29,3; 29,8; 29,04 e 29,06 Cº), 

onde a área de coleta apresenta maior exposição à radiação solar. A ausência de 

cobertura vegetal às margens dos corpos hídricos, de acordo com Arcova & Cicco 
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(1999), acarreta em  maior exposição à radiação solar dos mesmos, aumentando 

a temperatura das águas. 

Figura 13. Médias dos valores de temperatura nos 14 pontos de análise da água, 

na bacia do rio Juliana- APA Pratigi-BA. 

 

 

 

 

 

 

 

ARCOVA et al. (1998) encontraram valores de temperatura da água de rios 

no Município de Cunha, Estado de São Paulo, abaixo de 20 °C em microbacias 

situadas no Domínio de Mata Atlântica, pois a vegetação que acompanha da zona 

ripária dessas microbacias proporcionava efetiva proteção contra o aquecimento 

excessivo da água. No entanto, neste estudo as temperaturas médias oscilaram 

entre 25,3ºC e 29,82ºC, fenômeno típico da capacidade de retenção de calor de 

massas d’água represadas. 

Os valores de sólidos totais não excederam a legislação CONAMA (500 mg 

L-1), em nenhum dos pontos, e em nenhuma das campanhas (Figura 14). 

Observa-se maiores valores de sólidos totais dissolvidos nos pontos 4 durante o 

mês de Dezembro e pontos 7 e 11, durante o mês de Janeiro. Neste mesmo mês, 

foram observados os menores valores de sólidos totais (pontos 1 e 9 – 22,6 mg L-1 

e 14,75 mg L-1) e no mês de novembro, no ponto 5 (17,1 mg L-1). Estes pontos tem 

à agricultura como o uso comum. Este dados levam a concluir que o parâmetro 

sólidos totais dissolvidos está sob influencia do local (uso) e não comportamento 
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pluviométrico. SILVA et al., 2009 avaliando a qualidade de água do reservatório da 

Usina Hidrelétrica (UHE) de Peti, em Minas Gerais, evidenciaram que os Sólidos 

Totais Fixos (SF) (fração inorgânica) apresentam incrementos mais concentrados 

na época de chuvas. 

Para VANZELA et al., 2010, o aumento da concentração dos sólidos na 

água do manancial tem origem nas áreas agricultadas, nas áreas habitadas (área 

urbana e moradias rurais) e nas matas degradadas, em função das correlações 

positivas verificadas. Esses resultados também foram observados por TOLEDO & 

NICONELLA (2002) que, avaliando o índice de qualidade de água em microbacia 

sob diferentes usos, verificaram influências das áreas agricultadas e urbanas na 

contribuição com sedimentos. 

 

Figura 14. Modelagem dos valores médios de sólidos totais dos corpos aquáticos 

sobrepostos ao uso do solo da bacia do rio Juliana, Baixo Sul- Bahia. 
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POLETO e CARVALHO (2002) encontraram valores altos de sólidos totais 

em torno de 700 mg/L na microbacia do córrego do Ipê, em São Paulo, na época 

chuvosa. No entorno dessa microbacia havia solo exposto e monoculturas, sendo 

observado carreamento de partículas em época chuvosa para o curso d’água. 

Os efeitos negativos de alta concentração de sólidos afeta os processos 

fotossintéticos com a redução da penetração da luz no corpo d’água e contribui 

com o aporte de defensivos agrícolas resultante do escoamento superficial da 

área cultivada que prejudicam o desenvolvimento da comunidade bentónica 

(LUCAS et al., 2010). 

O uso de coliformes como indicador de possíveis presenças de seres 

patogênicos de veiculação hídrica que possam estar associados às fezes é de 

fácil identificação e contagem em laboratório com poucos recursos (BRANCO et 

al., 2006), por esse motivo atribuiu a Resolução 20/86, onde utiliza os grupos 

coliformes fecais e totais. Por outro lado, a Resolução 357/2005 utiliza os 

coliformes termotolerantes que são mais significativos na avaliação de poluição 

sanitária (CETESB, 2005). Apenas os coliformes termotolerantes são legislados 

pela CONAMA 357/2005 que determina que para o uso com finalidade de 

recreação de contato primário deverão ser obedecidos os padrões de qualidade 

de balneabilidade, previstos na Resolução CONAMA no 274, de 2000. Para os 

demais usos, não deverá ser excedido um limite de 200 coliformes termotolerantes 

por 100 mililitros em 80%, em águas doce, de classe I. Já para água doce de 

classe II, não deverá ser excedido um limite de 1.000 coliformes termotolerantes 

por 100 mililitros em 80%.  

Neste estudo os valores de coliformes totais apresentaram valores 

inferiores a 10 no primeiro mês de campanha, já que só foi a presença e ausência 

dos mesmos (outubro de 2015), porém nas seguentes campanhas tive presença 

de coliformeis alcanzando valores  > 1,6 x 10-4 durante o mês de fevereiro, após o 

período chuvoso de Janeiro (Tabela 9).  
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Condições impróprias, com relação à presença de coliformes 

termotolerantes, foram observadas em todos os pontos, em algumas campanhas 

no período de Novembro a Fevereiro. Início da estação chuvosa na região da APA 

Pratigi. Para GONÇALVES et al., 2005, a variabilidade nos valores de 

contaminantes microbiológicos entre os pontos de coleta e épocas do ano, é 

comum nos trabalhos de monitoramento da qualidade da água em MBH; como 

exemplo, CRABILL et al. (1999) constataram que as concentrações de coliformes 

fecais podem variar com o revolvimento do sedimento do rio, com alterações no 

terreno e na vazão. Caso similar encontrou MORETI et al., 2013, analisando a 

qualidade da água e estado trófico do reservatório de Barra Bonita, SP, 

considerado excelente no período de estiagem e impróprio no de chuvas, 

afirmando que a principal fonte de coliformes é o despejo de esgoto, 

principalmente doméstico, sem tratamento prévio. 
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Tabela 9. Valores de coliformes totais em relação ao uso do solo, nos 14 pontos, durante as 6 campanhas. 

coliformes T Uso 1 2 3 4 5 6 

P1 Fazenda Juliana Pasto 10 1.7x10³ 5.0x10³ 8.0x10² >1.6x10⁴ 9.0x10² 

P2 Usina Agricultura e mata 10 9.0x10² 2.4x10³ 1.3x10³ >1.6x10⁴ 3.0x10² 

P3 Joaquin Silvicultura 10 >23 5.0x10² 8.0x10² >1.6x10⁴ 9.0x10² 

P4 Cachoeira Agricultura e mata 10 5.0x10³ 1.3x10³ 5.0x10³ 3.0x10³ 7.0x10² 

P5 Edson Agricultura e pasto  10 9.0x10³ 2.4x10³ 2.4x10³ >1.6x10⁴ 8.0x10¹ 

P6 Antonio Rocha Pasto 10 3.0x10² 8.0x10² 2.4x10³ >1.6x10⁴ >1.6x10⁴ 

P7 Bar do Elielson Agricultura e pasto  10 1.7x10³ 5.0x10³ 1.1x10³ >1.6x10⁴ 2.3x10² 

P8 Cabana Agricultura e pasto  10 1.7x10³ 2.4x10³ 7.0x10³ 1.6x10⁴ 9.0x10² 

P9 Floresta Agrofloresta 10 3.0x10³ 1.3x10³ 8.0x10³ >1.6x10⁴ 1.7x10² 

P10 Casa de Farinha Agricultura e pasto  10 5.0x10³ 1.3x10³ 1.1x10³ 1.6x10⁴ 2.2x10³ 

P11 Espoleo Pasto 10 5.0x10³ 1.3x10³ 3.0x10² 9.0x10³ 1.4x10³ 
P12 Represa dos 

cravos 
Agricultura e 
Agrofloresta 10 2.8x10³ 1.3x10³ 1.3x10³ 1.6x10⁴ 3.0x10² 

P13 Bifurcacao casa lila Pasto 10 >23 1.3x10³ 2.2x10³ >1.6x10⁴ 4.0x10² 

P14 Ultimo  Pasto e Mata 10 1.3x10³ 2.4x10³ 1.4x10³ 3.0x10³ 1.7x10³ 

Legenda:  

Excelente   250 2.5x10² 

Muito boa   500 5.0x10² 

Satisfatoria   1000 1.0x10³ 

Impropias   2500 2.5x10³ 
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Ambientes que apresentaram valores de coliformes excelentes (Tabela 9), 

em alguma campanha, a exceção do primeiro mês (03, 05, 07, 09 e 13) não 

tiveram padrão do uso do solo. Os usos foram variados, a saber: silvicultura, 

agricultura e agrofloresta, destaque para o pasto esteve representado em mais de 

um ponto de coleta. Esperava-se que os ambientes de mata densa apresentasse 

valores de coliformes menores, uma vez que a mata nativa pode atuar como filtro 

para o restabelecimento do equilíbrio biológico e melhorar a qualidade da água 

(LOWRANCE et al., 1985). 

A exceção dos pontos 1, 9, 11 na primeira campanha (outubro de 2015), 

ponto 10 e 12 na campanha de Fevereiro e o ponto 14 na última campanha 

(Março de 2016) que não apresentaram concentrações detectáveis de nitrogênio, 

em todas as outras campanhas o nitrogênio foi detectado.  

Os valores de nitrogênio total (NT) oscilaram entre mínimos 0 mg/L e 

máximos de 0.0071 mg/L, Todos os valores ficaram abaixo do limite permissível 

tanto para ambientes lênticos, como para ambientes lóticos.  Para águas doces de 

classes 1 e 2, quando o nitrogênio for fator limitante para eutrofização, nas 

condições estabelecidas pelo órgão ambiental competente, o valor de nitrogênio 

total (após oxidação) não deverá ultrapassar 1,27 mg/L para ambientes lênticos e 

2,18 mg/L para ambientes lóticos, na vazão de referencia (CONAMA 357/2005).  

Os valores de demanda bioquímica de oxigênio (DBO) variaram em todos 

os pontos analisados, em todas as campanhas. Valores acima do limite permitido 

pela legislação ambiental (> 5 mg L-1) foram observados em todos os pontos, em 

alguma campanha, a exceção dos pontos 4, 9 e 14. O valor de DBO oscilou de 

zero a 14 mg L-1, este foi encontrado no ponto 11 durante a campanha de março.  

De acordo com HERMES e SILVA (2004), sistemas aquáticos poluídos 

apresentam valores de DBO5 acima de 2 mg L-1. A Figura 15 representa a 

modelagem ilustrativa a partir da médias de DBO, nos 14 pontos analisados. 
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Figura 15. Modelagem dos valores médios de Demanda Bioquímica de Oxigênio, 

dos corpos aquáticos sobrepostos ao uso do solo da bacia do rio Juliana, Baixo 

Sul- Bahia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa-se que, a exceção do ponto 11, os demais apresentaram valores 

médios dentro da classe I, de água doce. O ponto 11 foi classificado como água 

doce de classe 3, em relação a este parâmetro.  

Em relação ao ponto 11 é importante ressaltar que, a exceção do mês de 

fevereiro, todas as campanhas apresentaram valores acima do permitido pela 

resolução CONAMA. Destaca-se neste ponto a prevalência de áreas de pasto, 

segundo CARVALHO et al., (2000) após fenômenos de chuva, o solo que escorre 

para dentro de corpos de água vão associados toda microbiota natural e aquela 

oriunda de práticas agropecuárias 

Atividades de forrageamento intensivo ou semi-intensivo bem como o 

manejo agrícola com uso de produtos que visam aumento de produção, 

gradualmente desgastam o solo exposto à escorrimentos superficiais da água da 

chuva ou até erosões profundas. Nos dois casos há uma entrada adicional de 
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material edáfico (componentes do solo) que carrega matéria orgânica, inorgânica 

e eventuais compostos químicos (CARVALHO et al., 2000).  

A presença excessiva de nutrientes e matéria orgânica leva ao aumento da 

atividade biológica, que acarreta um maior consumo de oxigênio do meio, em 

prejuízo da vida aquática. O que explica as baixas concentrações de OD 

encontradas em todos os pontos de coleta.  

FEITOSA et al. (1997) enfatizam que, devido à ação dos microrganismos, a 

concentração de fósforo pode ser baixa (< 0,5 mg L-1) em águas naturais e valores 

acima de 1,0 mg L-1 são geralmente indicativo de águas poluídas. O fósforo, por 

via antropogênica, é acrescido às águas por derivados de detergentes, inseticidas 

e pesticidas. Para o CONAMA 357/2005 o valor limítrofe de fósforo para 

ambientes lóticos é de 0.050 mg L-1 e para ambientes lênticos o valor máximo 

permissível é de 0.030 mg L-1. O fósforo é, em razão da sua baixa disponibilidade 

em regiões de clima tropical, o nutriente mais importante para o crescimento de 

plantas aquáticas (FUNASA. 2014). O fósforo é um componente básico na 

estrutura dos ácidos nucleicos e da molécula de ATP, por meio do qual ele é 

armazenado e energia é gasta em seres vivos. Em comparação com o nitrogênio 

a abundância do fósforo é dez vezes menor, mas o seu efeito sobre a eutrofização 

é muito maior como quantidades que variam de milésimos de um miligrama, que 

pode provocar o crescimento do fitoplâncton que afetam de forma significativa a 

estrutura e a função do sistema aquático (ROLDAN, 2003). O fósforo esteve 

ausente em todas as amostras por o que se utilizo o limite de detecção em cada 

uma delas. 

O fósforo é um nutriente essencial para o cultivo de vegetais e criação de 

gado, mas quando exportado destas áreas com a enxurrada pode atingir o 

ambiente aquático, promovendo o enriquecimento da água, desencadeando o 

processo de eutrofização (SHARPLEY, et al., 1999). A ausência deste elemento,  

nas águas da bacia do rio Juliana, auxilia na avaliação da qualidade. 
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A determinação da clorofila a, expressada como pigmento fotossintético por 

unidade de volume, em um reservatório aquático, é fundamental para avaliar a 

condição trófica (RYDING e RAST, 1992). Este parâmetro permite estimar a 

biomassa fitoplanctônica do ambiente que é responsável pela captação da energia 

eletromagnética e sua transformação em energia química através da fotossíntese 

(KURODA et al., 2005). 

De acordo com a CONAMA 357/2005 para que o corpo hídrico seja 

enquadrado nas Classes 1, 2, e 3 os valores máximos permitidos para este 

parâmetro são 10 μg/L, 30 μg/L e 60 μg/L, respectivamente. Em relação à clorofila 

a os valores obtidos das amostras oscilam entre valores mínimos de 1.92 µg/L e 

valores máximos de 69.80µg/L no ponto 13 do segundo mês de amostragem.   

Observa-se que os pontos onde os valores de clorofila excederam o limite 

legal (ponto 12- 58,17 μg/L em fevereiro; ponto 13- 69,80 μg/L em novembro e o 

ponto 14- 45,15 μg/L em março) tem como uso a grande área de pasto e/ou 

agricultura. Este resultado pode ser explicado pela variabilidade sazonal dos 

processos ambientais, havendo meses em que o fenômeno pode se desenvolver 

de forma mais intensa e outros que pode ser mais limitado. 

Observa-se que os pontos que apresentaram valores mais elevados 

(pontos 12, 13 e 14) estão localizados na parte alta da bacia, além de serem 

ambientes lênticos. Em ambientes lênticos, os nutrientes são submetidos a 

processos internos de reciclagem (THOMAS et al., 1992) e, consequentemente, 

estes ambientes constituem-se em locais propicios para que ocorram altas taxas 

de produtividade primária das comunidades fitoplanctônicas, perifíticas e de 

macrófitas aquáticas (RAI E HILL, 1984) 

Porém, ao obter os valores das médias referente às seis campanhas, os 

valores de clorofila da água, em todos os pontos, obedeceram aos limites 

estabelecidos pelo CONAMA 357/2005 (Figura 16). 
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Figura 16. Modelagem dos valores médios de clorofila dos corpos aquáticos 

sobrepostos ao uso do solo da bacia do rio Juliana, Baixo Sul- Bahia. 

 

 



 

68 
  

5.3. Análise Estatística dos Parâmetros Físico-Químicos 

 

Na Tabela 10 está apresentado os dados de correlação entre os parâmteros físico-químicos analisados nesse 

estudo. 

Tabela 10. Matriz de Correlação dos parámetros físico-químicos analisados na bacia do rio Juliana, APA Pratigi-

BA. 

  pH 
Turbidez 

NTU Condutividadeµs/cm 
ODmg/L 

O₂ 
Temperatura 

°C SDTppm Nitrogênio 
DBO 0-40 
mg/LO₂ 

Clorofila 
µg/L 

pH   0.059 0.239 0.030 0.600 0.380 0.198 0.092 0.092 

Turbidez NTU -0.52   0.002 0.002 0.878 0.003 0.270 0.000 0.851 

Condutividadeµs/cm -0.34 0.75   0.051 0.639 0.000 0.826 0.063 0.255 

ODmg/L O₂ 0.58 -0.76 -0.53   0.671 0.156 0.137 0.004 0.717 

Temperatura °C 0.15 0.05 -0.14 0.12   0.651 0.256 0.415 0.341 

SDTppm -0.25 0.73 0.89 -0.40 0.13   0.779 0.085 0.236 

Nitrogênio 0.37 -0.32 -0.06 0.42 0.33 -0.08   0.313 0.123 

DBO 0-40 mg/LO₂ -0.47 0.86 0.51 -0.72 0.24 0.48 -0.29   0.960 

Clorofila µg/L -0.47 0.06 0.33 -0.11 -0.28 0.34 -0.43 0.01   
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As análises de correlação linear entre os parâmetros estudados 

demonstraram correlações positivas e significativas entre: SDT e condutividade 

(0.89), DBO e turbidez (0.86), condutividade  e  turbidez (0.75), SDT  e  turbidez 

(0.73) e OD e pH (0.58). E correlações negativas entre OD e turbidez (-0.76) e 

DBO e OD (-0.72) (Tabela 10). 

Quanto maior é a concentração de SDT na água maior será a 

condutividade, uma vez que este parâmetro está relacionado com a presença de 

íons dissolvidos na água, que são partículas carregadas eletricamente. Este 

correlação também foi observada por AMORIM et al., (2012) em sua pesquisa no 

rio catolé-ba. A condutividade e os SDT aumentaram de forma linear fazendo com 

que o rio apresentasse um maior potencial na transferência de cargas elétricas à 

medida que mais sólidos dissolvidos fossem lixiviados para o leito do mesmo. 

Para TUNDISI e MATSUMURA TUNDISI (2008) a condutividade elétrica, é 

um indicador da salinidade resultante da concentração de sais, ácidos e bases nas 

águas naturais”, debido aos compostos da turbidez terem origem iônica.  

A correlação entre a DBO e a turbidez deve-se a linearidade entre os 

parámetros, ou seja, quanto maior é a concentração de DBO maior será a 

turbidez. A turbidez da água também está diretamente associada com a 

quantidade de matérial em suspensão, o que justifica a correlação significativa 

entre o SDT e a turbidez, porém, ela não depende estritamente da concentração 

de sedimentos em suspensão, mas também de outras características do 

sedimento, tais como tamanho, composição mineral, cor e quantidade de matéria 

orgânica (SANTOS, 2001). 

A relação entre o OD e a turbidez podem ser considerado como um 

indicativo positivo na qualidade da água, uma vez que, quanto maior o teor de 

oxigênio dissolvido menor será a turbidez da água. Padrão igual acontece com o 

OD e DBO. Uma redução nos valores de OD indica poluição debido ao aumento 

da matéria orgânica (SOUZA et al. 2008), porém, é necessário avaliar as possíveis 

fontes de materia orgánica. Uma vez que não existe despejos domésticos e/ou 
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industriais, a possibilidade maior é de materia orgánica de origen autóctone. Não 

caracterizando poluição.  

 

5.4 Avaliação do Índice do Estado Trófico. 

O Índice do Estado Trófico tem por finalidade classificar corpos d'água em 

diferentes graus de trofia, ou seja, avalia a qualidade da água quanto ao 

enriquecimento por nutrientes e seu efeito relacionado ao crescimento excessivo 

das algas, ou o potencial para o de macrófitas aquáticas. Este índice está baseado 

nas equações de CARLSON (1977) modificado por LAMPARELLI (2004), 

abrangendo dois parâmetros: clorofila e fósforo total. 

O parâmetro clorofila apresenta a situação atual do sistema, enquanto o 

fósforo é um indicativo de processos eutróficos acentuados que poderão surgir 

(CETESB, 2009). Assim, o índice médio engloba, de forma satisfatória, a causa e 

o efeito do processo. Deve-se ter em conta que num corpo hídrico, em que o 

processo de eutrofização encontra-se plenamente estabelecido, o estado trófico 

determinado pelo índice da clorofila certamente coincidirá com o estado trófico 

determinado pelo índice do fósforo. 

Na ausência de valores detectáveis de fósforo, foi utilizado o valor de limite 

de detecção do espectofotômetro. O resultado do estado de trofia de cada ponto, 

por campanha está apresentado na Figura 19 e Tabela 11. 
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Tabela 11. Resultados do Índice de Estado Trófico, por pontos, por 

campanha na presente na bacia do rio Juliana-Ba. 

 

 

Figura 1. Classificação do Estado Trófico, segundo Lamparelli (2004) 

 

 

 

 

 

 

 

Pontos Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Médias 
Desvio 
padrão 

P1 
Lentico 33.48 32.88 33.51 35.00 34.01 34.64 33.91 

 
0.1 

P2 
Lentico 37.59 38.64 34.16 35.14 35.89 33.95 35.85 

 
0.5 

P3 
Lentico 37.16 38.41 35.96 34.91 36.24 35.64 36.37 

 
0.2 

P4 Lotico 39.16 45.01 43.19 36.62 42.34 42.92 41.44 1.3 

P5 Lotico 35.51 40.20 43.65 42.14 41.84 41.59 40.74 1.1 

P6 
Lentico 34.64 36.45 38.19 36.13 36.47 35.50 36.21 

 
0.2 

P7 
Lentico 35.80 34.76 37.94 35.86 37.34 37.30 36.48 

 
0.2 

P8 Lotico 44.74 45.01 46.24 45.85 45.36 47.40 45.76 0.1 

P9 Lotico 35.83 46.61 45.33 45.21 42.07 42.49 42.77 2.1 

P10 
Lotico 39.52 46.76 45.44 46.10 41.30 44.99 43.94 

 
1.2 

P11 
Lentico 33.78 37.91 38.21 37.95 36.82 37.84 37.05 

 
0.4 

P12 
Lentico 32.30 38.25 37.85 34.78 40.53 38.84 36.99 

 
1.3 

P13 
Lentico 34.93 40.97 38.07 37.23 34.72 36.93 37.08 

 
0.7 

P14 
Lentico 32.74 40.67 36.71 38.50 37.41 39.91 37.56 

 
1.1 
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É possível classificar, todos os pontos, em todas as campanhas, a exceção 

do ponto 8 em março de 2016 (47,40), como ultraoligrotrófico tanto em ambientes 

lênticos como para os ambientes lóticos. Os corpos d’água ultraoligotrófico são 

caracterizados como limpos, de produtividade muito baixa e concentrações 

insignificantes de nutrientes que não acarretam em prejuízos aos usos da agua 

(LAMPARELLI, 2004). A Figura 17 apresenta a modelagem ilustrativa do índice de 

estado trófico da Bacia do Rio Juliana-BA, demonstrando que a classificação, 

como ultraoligotrófico, foi independente do uso do solo, ao longo de toda a bacia. 

Demostrando que o uso do solo não tem produzido impactos negativos no índice 

de estado Trofico. No ponto 8 o uso do solo começou a ter impactos negativos na 

qualidade da agua.  

 

ANDRIETTI et al., (2015) avaliando o índice de trofia do rio Caiabi, MT, 

também classificaram o rio como um ambiente lótico ultraoligotrófico IET <47, e 

concluiram que esta classificação só será alterada caso as condições de uso e 

ocupação do solo não sejam modificadas. O que esta ocorrendo no ponto 8 da 

Bacia do Rio Juliana APA Pratigi.   
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FIGURA 17. Modelagem ilustrativa do Índice de Estado Trófico da bacia do rio Juliana-BA. 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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6 CONCLUSÕES 

 

A parte alta e média da bacia do rio Juliana, APA Pratigi-BA, apresentou 

maiores variações dos parâmetros físico, químicos e microbiológico, tais variação 

sofreram tendências do tipo de uso do solo principalmente as áreas de pasto e 

agricultura, aliados a influencia das maiores altimetrías, que levam sólidos, 

coliformes e/ou nutrientes para os corpos aquáticos.  

Porém, de forma geral, os ambientes aquáticos analisados neste estudo 

atenderam a legislação ambiental, CONAMA 357/2005, principalmente nos limites 

da água doce de classe II, a exceção do oxigênio dissolvido e dos coliformes 

termotolerantes.  

No que diz respeito ao grau de trofia da bacia do rio Juliana consta-se que 

permaneceu sem variação, durante os seis meses de campanha, tendo sido 

clasificado como ultraoligotrófico. Esta classificação, em conjunto com os dados 

físico, químicos e microbiológicos permitem concluir que a bacia do rio Juliana, 

APA Pratigi-BA, apesar de ter apresentado alguns valores acima da legislação 

vigente, em campanhas específicas, ou ainda baixos valores de OD em todo a 

extensão da bacia, não apresenta tendências a eutrofização indicando um bom 

estado de qualidade, e que os usos do seu entorno não tem influenciado de forma 

agressiva os corpos aquáticos, ou que estes corpos aquáticos tem grande 

potencial de autodepuração.  

Este estudo foi o primeiro a avaliar a qualidade de água da Bacia do rio 

Juliana, APA Pratigi-BA e oferece ao Poder Público e a ONG, que gerencia ações 

ambientais locais, ferramentas que poderão subsidiar a conservação do uso do 

solo. Não entanto sugerindo a continuação do monitoramento da qualidade da 

agua em tuda a APA não so na Bacia do Rio Juliana. 
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Apendice 1. Valores dos parâmetros físico, químicos e microbiológicos analisados nos 14 pontos ao longo da bacia. 

 

PONTOS 

pH 
CONAMA 

6-9 

TURBIDEZ 
CONAMA  
100 NTU 

CONDUT. 
  µS/CM 

OD 
CONAMA 
> 5 mg/L 

TEMP. 
°C 

SDT 
CONAMA 
 até 500  

mg/L  
COLIFORMES 

F 

COLIFORMES 
T 

CONAMA 
1 X 10-3 

N 
CONAMA 

DBO 
CONAMA  
< 5 mg/L  

CLOROFILA   
CONAMA 
30 µg/L 

1 5,68 3,63 36,2 5,89 27,2 * * 10 0,000 0 3,29 

 
5,7 10,5 46,3 1,58 * * 80 1.7x10-³ 0,001 * 1,84 

 
7,51 6,45 58,1 0,97 30,9 29,06 110 5.0x10-³ 0,001 3 3,33 

 
5,61 4,08 44,9 1,27 30,5 22,6 40 8.0x10² 0,003 10 6,12 

 
5,76 9,19 51,54 1,09 28 26,18 * >1.6x10-⁴ 0,003 7 4,09 

 
6,63 12,1 48,74 0,86 29,2 24,64 260 9.0x10-² 0,002 0 5,27 

2 5,8 5,73 41,6 2,3 27,3 * * 10 0,004 0 17,21 

 
5,49 8,72 54,76 1,51 * * 20 9.0x10-² 0,001 3 21,527 

 
7,34 6,11 57,48 1,02 28,2 29,04 * 2.4x10-³ 0,002 5 4,34 

 
5,57 9,66 54,76 1,27 29,1 27,64 130 1.3x10-³ 0,001 10 6,48 

 
6,01 8,43 55,59 1,28 28,5 28,14 40 >1.6x10-⁴ 0,004 6 8,77 

 
5,76 11,8 54,9 0,76 29 27,66 * 3.0x10-² 0,002 0 3,98 

3 6,53 8,89 41,8 7,92 27,6 * 5,1 10 0,006 4 14,74 

 
6 4,86 55,6 2,17 * 28,09 12 >23 0,003 3 16,359 

 
7,21 9,69 58,37 1,15 29,9 29,45 * 5.0x10² 0,003 5 9,05 

 
5,78 8,34 57,79 1,23 31,2 29,9 40 8.0x10² 0,001 0 5,89 

 
6,66 8,46 55,53 1,28 27,7 28,04 110 1.6x10⁴ 0,002 4 10,14 

 
6,68 8,54 57,82 1 30,5 29,25 170 9.0x10² 0,001 0 7,94 

4 6,18 6,05 43,1 6,83 24,1 32,03 * 10 0,006 0 4,46 

 
6,21 5,56 56,98 2,48 * 28,77 170 5.0x10³ 0,003 1 9,42 

 
7,21 5,26 63,3 1,4 25,6 32,07 170 1.3x10³ 0,002 1 11,31 

 
5,7 8 60,3 1,08 32 30,51 110 5.0x10³ 0,001 * 2,48 

 
6,82 5,48 52,07 1,15 30 26,45 300 3.0x10³ 0,002 2 9,30 

 
6,6 4,23 61,05 0,9 26,9 30,84 40 7.0x10² 0,001 0 10,62 
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PONTOS 

pH 
CONAMA 

6-9 

TURBIDEZ 
CONAMA  
100 NTU 

CONDUT. 
  µS/CM 

OD 
CONAMA 
> 5 mg/L 

TEMP. 
°C 

SDT 
CONAMA 
 até 500  

mg/L  
COLIFORMES 

F 

COLIFORMES 
T 

CONAMA 
1 X 10-3 

N 
CONAMA 

DBO 
CONAM

A  
< 5 mg/L  

CLOROFILA   
CONAMA 
30 µg/L 

5 5,81 4,11 43,2 4,8 22,8 25,72 * 10 0,007 5 1,92 

 
5,75 4,14 56,5 2,7 * 17,1 80 9.0x10³ 0,001 1 3,78 

 
7,13 3,61 61,41 0,86 24,5 31,07 80 2.4x10³ 0,002 1 12,58 

 
5,86 4,78 58,44 1,12 27 29,59 300 2.4x10³ 0,001 * 8,87 

 
6,83 13,8 53,91 1,19 25 27,24 220 >1.6x10⁴ 0,003 0 8,28 

 
5,3 3,94 59,94 0,67 26 31,68 20 8.0x10¹ 0,004 3 7,82 

6 6,47 5,22 44,4 6,22 28,5 28,04 12 10 0,004 3 5,28 

 
5,98 8,21 57,73 1,3 * 29,17 130 3.0x10² 0,003 3 5,51 

 
7,13 4,95 59,8 1,43 31 30,2 * 8.0x10² 0,003 0 22,47 

 
4 8 60,67 1,19 29,8 30,61 40 2.4x10³ 0,001 10 9,66 

 
6,71 18,6 59,6 1,17 29,1 30,11 140 >1.6x10⁴ 0,005 2 11,11 

 
6,41 16,9 62,53 0,42 30,7 31,66 40 >1.6x10⁴ 0,001 0 7,48 

7 5,8 5,78 42,8 6,94 26,8 27,81 * 10 0,006 5 8,48 

 
6,01 7,85 61,81 2,52 * 31,3 500 1.7x10³ 0,001 1 4,42 

 
7,11 8,44 31,35 1,08 28,6 27,29 130 5.0x10³ 0,003 0 20,26 

 
5,67 15,2 63,85 1,01 32,3 32,6 90 1.1x10³ 0,001 6 8,69 

 
6,67 8,33 57,99 1,15 27,3 29,32 170 >1.6x10⁴ 0,003 2 15,86 

 
5,75 5,51 58,26 0,85 30,2 29,52 40 2.3x10² 0,003 0 15,60 

8 6,17 3,44 45,4 6,52 23,3 29,08 * 10 0,001 3 13,5 

 
5,51 4,01 56,82 2,19 * 28,72 300 1.7x10³ 0,001 5 13,80 

 
7,07 3,66 59,4 1,42 24 29,97 80 2.4x10³ 0,001 0 22,89 

 
4,85 8,29 58,13 1,02 27,1 29,39 130 7.0x10² 0,003 5 22,89 

 
6,93 3,83 55,63 1,24 26,8 28,11 1700 1.6x10⁴ 0,003 1 22,89 

 
6,24 4,55 55,98 0,81 25,3 28,25 40 9.0x10² 0,001 3 22,89 

 



 

88 
  

PONTOS 

pH 
CONAMA 

6-9 

TURBIDEZ 
CONAMA  
100 NTU 

CONDUT. 
  µS/CM 

OD 
CONAMA 
> 5 mg/L 

TEMP. 
°C 

SDT 
CONAMA 
 até 500  

mg/L  
COLIFORMES 

F 

COLIFORMES 
T 

CONAMA 
1 X 10-3 

N 
CONAMA 

DBO 
CONAMA  
< 5 mg/L  

CLOROFILA   
CONAMA 
30 µg/L 

9 5,92 1,64 45,7 6,71 24,2 31,81 23 10 0,000 * 1,92 

 
6,04 4,32 55,16 2,28 * 27,87 300 3.0x10³ 0,003 1 16,60 

 
7,09 3,13 56,8 1,3 25 28,76 140 1.3x10³ 0,003 1 18,54 

 
4 2,37 28,7 1,15 27,5 14,75 20 8.0x10² 0,001 0 18,03 

 
5,73 0,8 60,25 1,04 26,3 30,41 500 >1.6x10⁴ 0,001 2 8,73 

 
6,09 0,92 54,6 0,95 25 27,59 20 1.7x10² 0,001 1 9,63 

10 6,8 8,84 42,3 7,02 23,7 24,5 * 10 0,001 8 4,85 

 
6 6,5 57,61 2,31 * 29,08 800 5.0x10³ 0,003 0 12,92 

 
7,02 4,75 58,55 1,48 25,3 29,66 170 1.3x10³ 0,003 1 19,02 

 
4,41 8 58,35 1,11 27,4 29,59 230 1.1x10³ 0,003 5 22,16 

 
6,94 3,7 54,07 1,21 27,1 27,33 140 1.6x10⁴ 0,000 0 7,31 

 
6,51 4,44 56,12 0,96 26,8 28,29 110 2.2x10³ 0,002 5 17,15 

11 5,61 2,39 47,3 1,46 22,2 30,36 16,1 10 0,000 5 3,72 

 
5,43 7,4 62,2 1,72 * 30,88 20 5.0x10³ 0,003 5 9,993 

 
6,76 31 65,63 0,93 28,8 33,15 40 1.3x10³ 0,003 11 22,65 

 
4 * 72,64 1,16 28,4 37,46 * 3.0x10² 0,001 13 20,31 

 
6,09 4,47 63,23 1,33 27,6 32,11 20 9.0x10³ 0,001 1 12,85 

 
5,7 5,55 79,38 0,87 29 35 80 1.4x10³ 0,001 14 19,44 

 

PONTOS 

pH 
CONAMA 

6-9 

TURBIDEZ 
CONAMA  
100 NTU 

CONDUT. 
  µS/CM 

OD 
CONAMA 
> 5 mg/L 

TEMP. 
°C 

SDT 
CONAMA 
 até 500  

mg/L  
COLIFORMES 

F 

COLIFORMES 
Totais 

CONAMA 
1 X 10-3 

N 
CONAMA 

DBO 
CONAMA  
< 5 mg/L  

CLOROFILA   
CONAMA 
30 µg/L 

12 6,14 3,12 39,9 4,13 27,7 30,4 * 10 0,001 3 2,03 

 
5,95 5,78 55,53 0,81 * 28,02 230 2.8x10³ 0,001 * 11,50 

 
6,99 4,63 57,6 1,08 29,3 29,1 40 1.3x10³ 0,004 1 19,52 

 
4 15,2 62,27 1,1 29,5 31,34 140 1.3x10³ 0,001 9 5,58 



 

89 
  

 
6,33 3,78 52,73 1,96 29,2 26,53 40 1.6x10⁴ 0,000 2 58,17 

 
6,06 3,82 50,94 0,93 29,6 25,72 80 3.0x10² 0,001 2 29,26 

13 5,89 0,72 39 7,31 26,2 24,73 5,1 10 0,003 * 5,19 

 
5,97 4,41 54,43 2,6 * 27,53 23 >23 0,004 * 69,80 

 
6,78 7,5 66,03 1,3 28,5 33,42 130 1.3x10³ 0,003 2 21,34 

 
4,65 13,1 61,51 1,06 29,8 30,36 20 2.2x10³ 0,001 6 15,19 

 
6,29 25,24 60,55 2,2 28,4 30,48 130 >1.6x10⁴ 0,001 0 5,45 

 
4,42 11,8 60,46 0,99 27,6 30,57 80 4.0x10² 0,003 2 13,40 

14 6 0,94 44,3 5,4 23,6 26,6 * 10 0,001 4 2,43 

 
5,66 1,54 56,93 2,49 * 27,76 40 1.3x10³ 0,001 * 30,89 

 
6,77 1,26 59,5 1,35 25,8 30,38 20 2.4x10³ 0,001 * 12,27 

 
5,61 21,3 63,37 1,06 25,6 32,01 20 1.4x10³ 0,003 * 25,41 

 
6,11 2,79 53,54 1,65 26,2 27,07 170 3.0x10³ 0,001 0 16,31 

  6,04 2,26 60,4 0,91 24,1 30,49 400 1.7x10³ 0,000 0 45,15 

 

*Valores não mensurados.   

 


