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1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

A água encontra-se presente em todas as formas de vida, seja na existência, 

manutenção e sustentação destes organismos. Também é essencial para a dinâmica da 

sociedade, atuando como elemento insubstituível para desenvolvimento das atividades 

humanas. É considerada como solvente universal e notável meio de transporte, que 

ultimamente tem servido para deposição de resíduos sólidos e líquidos. Pode também trazer 

riscos à saúde em face de sua má qualidade, servindo como veículo para vários agentes 

biológicos e químicos.  

 
A maior parte das águas doces superficiais utilizadas está concentrada nas bacias 

hidrográficas, sendo que estas são formadas por um conjunto de terras que drenam um rio 

principal e seus afluentes, são nelas que a água da chuva ou escoam superficialmente 

formando os riachos e rios, ou infiltram no solo para formação de nascentes e do lençol 

freático. É considerada unidade de planejamento e gestão, permitindo a avaliação sistêmica, 

pois é o palco das interações da água com o meio físico, químico, biológico e social podendo 

ser refletido na caracterização da qualidade de suas águas.  

 
As características e aporte de água podem variar de acordo com a região, Aguiar 

Netto; Magalhães Filho e Rocha (2010) alertam que as bacias localizadas em regiões onde a 

área apresenta baixa disponibilidade e grande utilização dos recursos hídricos pode sofrer uma 

situação de estresse hídrico e escassez, como é o caso de Sergipe que além da extração da 

água, possui um padrão exploratório do solo, marcado pela destruição dos ecossistemas 

naturais e por contaminação nos corpos d’água.  

 
Mediante estes fatores, é essencial a adoção da compreensão da bacia hidrográfica 

como ecossistema, porque nela a rede de drenagem formada pelos corpos hídricos 

continentais, especialmente rios e córregos, molda a paisagem, conferindo padrões previsíveis 

sobre sua topografia, geoquímica, clima e distribuição de espécies vegetais e animais, 

representando bem os limites físicos dos ecossistemas terrestres (MOULTON e SOUZA, 

2006). Outro fator indissociável é inserção das atividades humanas que interagem diretamente 

com o meio ambiente, possibilitando uma relação dos fatores abióticos e bióticos por meio de 

troca de energia.  
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A bacia hidrográfica do rio Piauitinga-SE, tradicional área agrícola do estado, cujo rio 

principal é perene, nasce no povoado Brasília, no município de Lagarto, e nesses últimos anos 

vêm enfrentando, processos modificadores e de desequilíbrio de suas paisagens, movidos 

principalmente pela ação do homem. Dentre estes impactos destacam-se os que diretamente 

afetam as águas das nascentes como: contaminação por resíduos domésticos e agrícolas, 

assoreamento, utilização inadequada como banhos e lavagens de roupas e deposição de 

manipueira (resíduo líquido da fabricação da farinha). Esses fatores afetam a qualidade de 

suas águas e causa uma série de alterações ao longo do rio (SILVA, 2002).  

 
Para garantir a qualidade deste corpo d’água a Lei Nacional de recursos hídricos 

9433/97 instituiu um sistema de Informações sobre Recursos Hídricos que visa a coleta, 

tratamento, armazenamento e recuperação de informações para traçar o perfil qualitativo 

desses corpos d’água e fatores intervenientes em sua gestão. Mesmo com essa legislação, 

ainda são escassas as informações no que diz respeito à qualidade das águas no Brasil e 

principalmente a relação entre fatores antrópicas.  

 
Tundisi (2003) sinaliza que a disponibilidade de água de boa qualidade é, então, vital 

para a manutenção da vida e de todos os ciclos naturais, e as ações do homem que interferem 

nesses ciclos e na disponibilidade têm comprometido a sustentabilidade dos recursos hídricos. 

Tundisi (2003) ainda reforça que, compreender que os recursos hídricos beneficiam direta ou 

indiretamente a população humana, principalmente se levarmos em conta os vários benefícios 

promovidos para o bem estar da população humana e para a sobrevivência de organismos, já é 

um caminho para o desenvolvimento sustentável de uma região. 

 
Por esse motivo, o trabalho propõe-se a avaliar a qualidade da água das nascentes do 

alto curso da bacia hidrográfica do rio Piauitinga, estado de Sergipe, para verificar se há 

interferências antrópicas degradando os mananciais. Salientando-se que havendo qualquer 

desequilíbrio dos componentes presentes em uma bacia hidrográfica, o recurso hídrico 

constitui um dos indicadores da ação impactante. 

 
Dessa forma, a resposta desta análise será entendida em três artigos, onde o artigo 1 

abordará as características físico químicas das águas das nascentes do alto curso do rio 

Piauitinga-SE, em seguida o artigo 2 discutirá a utilização de indicador microbiológico nas 

nascentes, para avaliação da qualidade da água e possíveis usos, e por último, o terceiro artigo 

que apresentará o perfil sócio ambiental no entorno das nascentes.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 RELAÇÕES HOMEM E NATUREZA 

 

O ser humano como ser social cria, inventa, institui uma determinada idéia de 

natureza, porém esse sentido de natureza não é natural. Dessa forma, é fundamental que 

reflitamos como foi e como é concebida a natureza na sociedade, o que tem servido como um 

dos suportes para o modo de como produzimos e vivemos e que tantos problemas nos têm 

causado (GONÇALVES, 2006). 

 
Para Gonçalves (2006), a natureza é, em nossa sociedade, um objeto a ser dominada 

por  um sujeito, o homem. Essa visão antropocêntrica, onde o homem é o rei de tudo nos traz 

a reflexão de como a natureza foi ou é tratada, formando uma idéia de homem não natural e 

fora da natureza. Essa visão talvez esteja a partir do fato do homem, ser a espécie dotada de 

habilidades, incluindo o intelecto, e por meio disto busca controlar o meio na direção de 

atender aos seus interesses ignorando a limitação dos demais sujeitos do ambiente. 

 
Desse modo, toda espécie se reúne em grupos e dão origem a sua comunidade, o 

homem também não é diferente ele se organiza em grupos para formar uma sociedade, onde 

constitui um sistema principalmente com caráter econômico e tecnológico. Os organismos da 

fauna e flora não possuem um sistema econômico e tecnológico, mas entre si atuam como 

cadeia sempre em busca do equilíbrio, consumindo o necessário para a sua sobrevivência, 

porém o homem quando ser primitivo, obtinha o seu alimento através da caça onde eram 

acrescidas regras de repartição. Desse modo, o homem não agredia a natureza de forma 

indiscriminada, porque extraia do meio apenas aquilo que era necessário para o seu sustento e 

suas necessidades básicas eram poucas, até então não se falava em agressão a natureza 

(SIRVINSKAS, 2008). 

Ver a natureza como um conjunto de objetos que não possuem criatividade, sendo 
reversíveis, imutáveis e inertes, corrobora com a ideologia de que a natureza é uma 
fonte inesgotável de recursos. Essa visão garante o lucro e a permanência de uma 
parcela da humanidade, que adquire e consome bens e recursos, embriagada pela 
ilusão do poder e da ganância. Com isso, estando o homem desassociado do meio 
natural, ou seja, não sendo integrado ao mesmo, seu domínio se torna mais fácil e 
aceitável (CAMARGO, 2005, p. 28). 

 
Com o avanço da modernidade, a sociedade hoje obtém o sustento por meio da 

transformação dos recursos naturais em bens de consumo, utilizando o trabalho, como fonte 

de obtenção dessa riqueza, podemos dizer que este criou o próprio homem. Essa 
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transformação dos recursos possibilitou a nossa entrada a outros ecossistemas e 

frequentemente não avaliamos todas as consequências decorrentes dessa interferência, de tal 

maneira que o benefício esperado pode ser acompanhado de uma série de prejuízos para nós 

mesmos (BRANCO, 1989). 

 
Para Mota (2001), o processo de interação do homem com a natureza não pode ser de 

dominação, caracterizado pelo parasitismo, onde apenas o parasita agarra tudo e não dá nada, 

pelo contrário é necessário exercer uma relação de simbiose onde aquilo que a natureza dá ao 

homem é o que este deve dar a ela. Neste processo estabelecendo a visão do ecocentrismo em 

que todas as atividades humanas, econômicas e ecológicas formam o tripé sistêmico de 

manutenção da vida. 

 
Portanto, a natureza comporta a casa onde os moradores alguns trabalham e outros 

garantem o retorno da matéria prima, elementos que são usados pelos vários organismos, essa 

relação expressa às condições imposta pela natureza e quanto a capacidade do homem em 

afetar esse processo. Foster (2005) informa que, Marx havia explicado que o homem vive da 

natureza, isto é que a natureza é o seu corpo e que era necessário um diálogo frequente para 

não morrer, enfim o homem é parte da natureza, qualquer acúmulo ou escassez imposto a 

natureza recairia sobre si próprio.  

 
É por isso que não se pode estabelecer o pensamento que o meio natural é um conjunto 

formado por elementos que podem ser vistos isoladamente, sem interconectividade e 

interdependência, não percebendo as reais possibilidades existentes na natureza, um elemento 

isolado apenas participa, porém não integra, talvez seja esta a causa da maior parte da 

degradação dos recursos naturais (MOTA, 2001). 

 
A espécie humana tem um imenso impacto na Terra, manejando ou de outra forma 

afetando a maior parte da superfície da Terra ou das águas. As atividades humanas causaram 

deterioração nos ecossistemas e a extinção de muitas espécies. As repercussões estão se 

acelerando, conforme a população cresce o consumo per capita de energia e recursos 

aumentam correspondentemente (RICKLEFS, 2003). 

 
 Estamos nos referindo de haver poucos ambientes naturais e matérias que estão a 

nossa volta e que não tenham sido afetados pelo homem. Alguns elementos que era de 

costume ser natural agora na íntegra não são, é dessa forma que Giddens (2000) aponta dois 
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tipos de riscos, os originados pela natureza exterior, que tem como resultado as más colheitas, 

inundações, pragas e fome, e o segundo e mais preocupante que é o risco provocado por nós, 

isto referindo a todos os seres humanos sejam ricos ou pobres.  

 
Dentre os ambientes naturais afetados pelo homem, está a água, recurso fundamental 

para a sobrevivência de toda forma de vida, a pressão sobre ela está cada vez mais intensa, 

tanto no aspecto quantitativo como qualitativo. Essa problemática foi desenvolvida por meio 

do pensamento que o recurso hídrico era inesgotável, tendo-se em vista o aspecto cíclico da 

água (SIRVINSKAS, 2008). E à medida que a sociedades desenvolve suas necessidades a 

demanda por água cresce constantemente, devido ao crescimento da população, as fábricas e a 

irrigação consomem sempre mais (REBOUÇAS, 2004). 

 
2.2 BACIA HIDROGRÁFICA NA VISÃO ECOSSISTÊMICA 

 
É por meio do ciclo hidrológico que ocorre a dinâmica de uma bacia hidrográfica, 

Lorandi e Cançado (2002) descrevem que o ciclo hidrológico é um fenômeno natural de 

circulação fechada da água entre a superfície terrestre e a atmosfera, é composto por 

precipitação que popularmente é a entrada da água em forma líquida para a superfície 

terrestre, descendo sobre a cobertura vegetal, esta que retém parte desta precipitação para suas 

atividades morfofisiológicas e, posteriormente, contribui para sua reciclagem quando 

eliminada na respiração e evapotranspiração.  

 
Quando a capacidade de retenção por esses organismos vegetais apresenta-se exaurida, 

a água pode ser infiltrada para o solo, podendo seguir alguns caminhos preferenciais. Através 

das características o solo pode ser poroso e susceptível a infiltração até atingir o seu ponto de 

saturação, que a partir deste ponto forma-se um excedente promovendo um escoamento 

superficial dessas águas que podem tomar caminhos preferenciais, favorecidos pelo relevo, 

formando assim os rios, córregos, etc. Naturalmente em qualquer lugar que ocorra a 

circulação de água na superfície, ocorrerá à evaporação que será o retorno da água para 

atmosfera, encerrando assim o ciclo hidrológico (LORANDI e CANÇADO 2002). 

 
As águas provenientes desse ciclo hidrológico alimentam as bacias hidrográficas, que 

na hidrologia é conceituada por Garcez e Alvarez (1988), como área definida e fechada 

topograficamente num ponto do curso de água, de forma que toda vazão afluente possa ser 

medida ou descarregada através desse ponto. Já Tucci (2007), considera a bacia hidrográfica 
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como um sistema físico, onde a entrada é o volume de água precipitada e a saída é o volume 

de água escoado pelo exutório, considerando-se as perdas intermediárias os volumes 

evaporados e transpirados e também infiltrados profundamente. Coelho Neto (2001) conceitua 

como área geográfica que drena superficialmente a água da chuva, sedimentos e materiais 

dissolvidos, para um determinado ponto de um canal fluvial. 

 
Santana (2003) relata que o termo bacia hidrográfica refere-se a uma 

compartimentação geográfica natural delimitada por divisores de água. Esse compartimento é 

drenado superficialmente por um curso d’água principal e seus afluentes. De maneira geral, 

pode-se conceituar bacia hidrográfica como uma área geográfica natural, delimitada pelos 

pontos mais altos do relevo, dentro dos quais a água proveniente das chuvas é drenada 

superficialmente por um curso d’água principal até sua saída da bacia, no local mais baixo do 

relevo, que corresponde à foz desse curso d’água. 

 
Linsley e Franzini (1978), denominam bacia hidrográfica á área de drenagem a 

montante de uma determinada secção no curso de água da qual aquela área é tributária; essa 

área é limitada por um divisor de águas que as separa das bacias adjacentes, que pode ser 

determinado nas cartas topográficas. As águas superficiais, originárias de qualquer ponto da 

área delimitada pelo divisor, saem da bacia passando pela secção definida pelo ponto mais 

baixo do divisor, por onde passam também, forçosamente, o rio principal da bacia (LINSLEY 

e FRANZINI, 1978). 

 
Do ponto de vista hidrológico esses conceitos abordados acima, trazem a definição de 

uma bacia hidrográfica baseado nos fenômenos naturais encontrados no ciclo hidrológico, 

como a precipitação, evaporação, infiltração e escoamento. Entretanto, a bacia hidrográfica 

não deve apenas ser compreendida como receptora e dispersora de águas, é necessário 

analisá-la como sistemas que respondem por meio de uma saída, a uma entrada (TUCCI, 

2005). 

 
Com estas considerações, Porto e Porto (2008), em seu artigo sobre gestão de bacias 

hidrográficas, argumentam que as bacias hidrográficas podem ser então consideradas um ente 

sistêmico. Pois é neste ambiente, que se realizam os balanços de entrada proveniente da chuva 

e saída de água através do exutório, permitindo que sejam delineadas bacias e sub bacias, cuja 

interconexão se dá pelos sistemas hídricos. Os autores ainda reforçam que é sobre o território 

definido como bacia hidrográfica que se desenvolvem as atividades humanas. Então, pode-se 
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dizer que, no seu exutório, estarão representados todos os processos que fazem parte do seu 

sistema. 

 
 Nascimento e Vilaça (2008) reforçam que, as bacias hidrográficas têm sido adotadas 

como unidades físicas de reconhecimento, caracterização e avaliação, a fim de facilitar a 

abordagem sobre os recursos hídricos. E que o comportamento de uma bacia hidrográfica ao 

longo do tempo ocorre por dois fatores, sendo eles, de ordem natural, responsáveis pela pré-

disposição do meio à degradação ambiental, e antrópicos, onde as atividades humanas 

interferem de forma direta ou indireta no funcionamento da bacia.  

 
O processo da caracterização de uma bacia hidrográfica não apenas em seu aporte de 

água, representa uma mudança de paradigma para a abordagem da contextualização dos 

recursos hídricos, onde os elementos que fazem parte da promoção de água não funcionam 

sozinhos, ou seja, encontram-se interligados a vários fatores dentre estes os físicos, químicos, 

biológicos e antrópicos sugerindo então uma avaliação ecossistêmica deste meio. 

 
 A discussão ecossistêmica ampliou-se depois da segunda guerra mundial, e com o 

processo da revolução industrial, nos quais a necessidade de avaliação da ação do homem 

sobre os recursos naturais tornaram-se fator importante, isto devido aos avanços tecnológicos 

e o desenvolvimento populacional. Porém avaliar uma bacia hidrográfica na ótica 

ecossistêmica requer uma abordagem de integração dos aspectos do ambiente natural e dos 

fatores sociais, econômicos e políticos verificando como esse universo de ações e reações 

atuam neste espaço. 

 
Neste sentido que Pires; Santos e Del Prette (2002), ressaltam a importância do uso do 

conceito de bacia hidrográfica como análogo ao de ecossistema. Para iniciar a abordagem de 

ecossistema não é tão antigo, foi a partir de 1935, que o ecólogo A. G. Tansley criou o 

conceito de ecossistema num artigo bem polêmico dirigido contra um camponês organicista. 

O ponto essencial partiu que Tansley queria integrar neste conceito o complexo dos fatores 

físicos que formam o que chamamos de meio ambiente do bioma, os fatores do habitat no 

sentido mais amplo. Muito embora a relevância desses fatores abióticos ao meio ambiente já 

foi apresentada por Humboldt que representou o próprio centro do pensamento, mais foi a 

vontade de integração em um sistema único do meio ambiente abiótico e biótico que constitui 

um progresso notável. 
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Complementando a temática, o linminologista suíço F. A. Forel, mesmo sendo 

unicamente em relação aos lagos, entreviu o fato de que o vínculo existente entre o ser vivo e 

o inorgânico é estruturado de maneira circular e não linear, apontando a importância das 

características de um corpo d’água e que estes refletem as características do seu meio. Para 

Odum (2007), o conceito de ecossistema é amplo, sendo a sua principal função no 

pensamento ecológico dar realce às relações obrigatórias, à interdependência e as relações 

causais, isto é, a junção de componentes para formar unidades funcionais. O ecossistema é o 

nível de organização biótico mais apropriado à aplicação de técnicas de análise de sistemas. 

 
Aos poucos esse novo pensamento enriqueceu a maneira sistêmica de pensar, 

incluindo duas novas concepções as de comunidade e redes, isso porque hoje sabemos em sua 

maior parte que os organismos não são apenas membros de comunidades ecológicas, mas 

também são complexos ecossistemas contendo uma enorme multidão de organismos menores 

com autonomia, mas que estão harmoniosamente integrados ao funcionamento do todo, então 

de forma simplificada podemos descrever um ecossistema como uma rede com alguns nodos 

onde cada nodo representa um organismo, por sua vez, um nodo ampliado representa uma 

rede, e essa compreensão tem sido a chave para os avanços na ciência não apenas na 

concepção dos ecossistemas, mas no entendimento da própria natureza da vida (CAPRA, 

2006). 

 
Para Moulton e Souza (2006), a bacia hidrográfica é reconhecida como uma unidade 

básica de ecossistema terrestre por interagir partes do meio ambiente local e regional através 

de matérias e organismos mediado pela água. Dessa maneira o conceito da bacia hidrográfica 

deve ser entendido como unidade natural para planejar e gerenciar a conservação terrestre. 

Porém enquanto unidade espacial a bacia hidrográfica é a definição topográfica da área de 

escoamento da chuva por um sistema interligado de corpos hídricos que convergem para uma 

única saída, ressaltando que os materiais deslocados pela água e gravidade determinam os 

aspectos geomorfológicos e biogeoquímicos desses ecossistemas.  

 
Em outras palavras, a rede de drenagem formada pelos corpos hídricos continentais 

especialmente rios e córregos, molda a paisagem, conferindo padrões previsíveis sobre sua 

topografia, geoquímica, clima e distribuição de espécies vegetais e animais. Portanto a bacia 

hidrográfica representa bem os limites físicos dos ecossistemas terrestres (MOULTON e 

SOUZA, 2006).  
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Silva (2004) resume que a bacia hidrográfica poderia ser considerada um espaço 

privilegiado onde ocorrem as mais importantes interações ambientais, através da interação da 

água com os outros elementos naturais e com as atividades antrópicas, podendo ser apontada 

como a unidade territorial mais adequada para a gestão não só dos recursos hídricos mas de 

uma gestão ambiental integrada que tenha por objetivo final práticas sustentáveis. 

 
Importantes princípios de bacias hidrográficas como ecossistemas foram levantados 

por um estudo de longa duração na floresta temperada nos EUA, a pesquisa examinou o 

movimento de nutrientes de seis ecossistemas definidos como sub bacias de diferentes 

tributários do córrego Hubbard Brook. Os ecossistemas foram definidos por sub bacia para 

que o balanço de nutrientes no sistema pudesse ser estimado pela sua concentração na água 

dos córregos que drenam a bacia. O estudo verificou que a concentração de nutrientes era 

relativamente constante nas sub bacias preservadas (MOULTON e SOUZA, 2006). 

 
Araújo (2010) reforça que, são indispensáveis as pesquisas que analisam as bacias 

hidrográficas como unidade de estudo, uma vez que a mesma constitui numa unidade física 

bem caracterizada, tanto do ponto de vista da integração, como da funcionalidade dos seus 

componentes e que a análise do meio ambiente a partir do estudo das bacias hidrográficas 

constituem uma forte ferramenta para o desenvolvimento de uma concepção no tratamento 

das questões sócios ambientais, permitindo que o pesquisador possa verificar as possíveis 

alterações provocadas pelas comunidades. 

 
Além do conhecimento de alguns conceitos sobre bacia hidrográfica é de grande 

importância para gestores e pesquisadores a compreensão de suas subdivisões (sub bacia e 

micro bacia), Faustino (1996) apud Teodoro et al (2007), mostra que as sub bacias possuem 

áreas maiores que 100 km2 e menores que 700 km2, já para Santana (2003), as bacias podem 

ser desmembradas em um número qualquer de sub bacias do ponto de saída considerado ao 

longo do seu canal coletor, portanto os termos bacias e sub bacias hidrográficas são relativos. 

 
Tanto na bacia ou na sub bacia hidrográfica, o corpo d’água principal é chamado de 

rios, estes são sistemas lineares que servem para escoar a água precipitada neste ambiente, e 

no seu trajeto para o oceano participam de todos os processos ecológicos que ocorrem nas 

bacias, caracterizando-se em sistemas abertos pela dinâmica de interação com o ambiente 

externo. 
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O Estado de Sergipe, constituído por 75 municípios em 22.050,3 km2 de área, possui 

seis bacias hidrográficas e apresenta realidades distintas quanto aos recursos hídricos. Todas 

as bacias hidrográficas do Estado apresentam zonas com clima do semi árido, do agreste (área 

de transição) e do litoral. Essa diversidade climática acarreta diferentes condições de 

armazenamento de seus recursos hídricos.  

 
A bacia hidrográfica do rio Piauitinga é uma área de antiga ocupação humana e, por 

conseguinte, de grande transformação ambiental, movida por praticas atenuantes na 

modificação do solo, caracteristicas da água, fauna e vegetação nativa, frutos da agressiva 

ação do homem neste ambiente. Para que se tenha uma noção sobre esta degradação, Aguiar 

Netto; Magalhães Filho e Rocha (2010) citam que este rio no final da década de 80, era 

provido de grande abundância de vegetação em suas margens, e quando havia necessidade de 

realização de trabalhos como medição da vazão, escalava-se uma equipe preparada para 

facilitar o acesso, face a dificuldade em adentrar a mata nativa. Entretanto, devido a perda 

acentuada da vegetação nestes ultimos anos, hoje, até a viatura adentra estes espaços com 

facilidade, permitindo a realização dessa atividade.   

 
Silveira (2004) relata que, como todo ecossistema, os rios envolvem uma complexa 

interação da biota com o seu ambiente físico e químico e que deste modo agregam uma 

complexidade de parâmetros bióticos e abióticos, transportando e importando nutrientes, 

energia e água. Portanto tudo o que entrar nas cabeceiras que são suas nascentes irá afetar seu 

trecho inferior.  

 

2.3 NASCENTES 

 
O Brasil conquistou os mais importantes centros de dispersão de águas fluviais da 

América do Sul, graças aos bandeirantes que na busca do ouro existentes no Brasil, 

percorriam a rotas dos rios, chegando às nascentes, retirando de Portugal o domínio completo 

dos recursos hídricos (PASTORINO, 1978). Este simples relato traz a relevância de como é 

importante conhecer as nascentes de um rio, tanto em ordem de localização como percepção 

do seu aporte e qualidade de suas águas. 

 
Conectados a estes pontos, inúmeras pesquisas nestes últimos anos estão sinalizando a 

importância de levantar dados sobre este recurso, com a proposta de caracterizar os nossos 

rios por toda a sua extensão, gerando assim dados e subsídios para elaboração de proposta na 
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gestão dos recursos hídricos. Embora seja divulgada a concepção de que as nascentes estão, 

em sua maioria, em lugares altos e protegidas por matas, não atrativa a ocupação urbana já 

que é característico o desenvolvimento urbano em lugares onde a captação de recursos 

naturais ofereça facilidade, como por exemplo, margens dos rios, já se houve falar que muitas 

nascentes de importantes rios estão em condições degradadas e impactadas por ações do 

homem. 

 
Linsley e Franzini (1978) discorrem que quando ocorre uma grande descarga de água 

subterrânea, concentrada em uma pequena área, tem-se uma fonte ou nascente e que a 

demanda da água neste local vai depender dos espaços na rocha, ou seja, as fontes originadas 

de aquíferos de grande extensão e de baixa permeabilidade apresentam vazão 

aproximadamente constante, e as fontes que se originam de pequenos aquíferos ou de elevada 

permeabilidade tem vazão oscilante e podem secar durante a estiagem. 

 
Para Valente e Gomes (2005), as nascentes são manifestações superficiais de lençóis 

subterrâneos, dando origem a cursos d’água. Os fluxos de base que sustentam as nascentes, 

proveniente dos lençóis subterrâneos, têm grande importância não só temporal, mas também 

espacial, pois são capazes de possibilitar que todos os usuários de água da bacia hidrográfica, 

inclusive os de cabeceiras, também tenham água nos meses mais secos do ano. 

 
Para Castro (2007), as nascentes são fontes de água que aparecem em determinados 

locais da superfície do solo e são facilmente encontradas no meio rural por isso correspondem 

ao local onde se inicia um curso de água que pode ser um rio, ribeirão ou córrego, seja grande 

ou pequeno. Popularmente são conhecidas como mina d’água, olho d’água, fio d’água, 

cabeceira e fonte. Inicialmente, é difícil entender como essas pequenas fontes de água que 

jorram do solo, formem grandes volumes de águas na superfície terrestre, mas é isso mesmo 

que ocorre. 

 
A água que jorra de uma pequena nascente, formará um pequeno córrego que irá 

contribuir para o volume de água de outro curso e, assim até alcançar o mar. Ampliando o 

olhar, compreendemos o importante papel que as nascentes representam para a formação de 

toda malha hídrica da terra, podemos concluir que o desaparecimento de uma nascente 

resultará na redução do número de cursos d’água, significando a diminuição do volume de 

água na região (CASTRO, 2007).       
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Como podemos perceber, as nascentes são ambientes singulares, com uma 

complexidade ambiental ainda pouco interpretada. São elementos hidrológicos de primeira 

importância para a dinâmica fluvial, pois marcam a passagem da água subterrânea para a 

superficial. A água das chuvas, ao atingir o solo, infiltra e percola para os aquíferos mais 

profundos ou escoa superficialmente. Esta parcela que se destina diretamente aos rios, 

rapidamente é drenada para fora do sistema (bacia) sob ação da gravidade em canais 

hidrográficos.  

 
 Segundo Valente e Gomes (2005) classificam que na origem da maior parte dos 

nossos córregos estão às nascentes de contato, como normalmente surgem no sopé de morros, 

são conhecidas como nascentes de encosta. Já as de depressões podem se manifestar em 

pontos de borbulhamento bem definidos, chamados olhos d’água ou, então, por pequenos 

vazamentos superficiais espalhados que encharcam a área acumulando água em poças, até dá 

inícios a fluxos contínuos, sendo estas nascentes consideradas difusas.  

 
Para Valente e Gomes (2005), essa classificação é apenas básica, já que, em muitos 

casos, fica difícil enquadrar a nascente em um único modelo citado. Nascentes, portanto, são 

aquelas manifestações superficiais de lençóis que resultam da formação de córregos. Quando 

se resume em acumulação de poças, somente são formadas as fontes, às vezes termais, quando 

proveniente de grandes profundidades. 

 
Além da classificação, devem-se distinguir as nascentes quanto ao regime de vazão, ou 

seja, se é permanente, temporária ou efêmera variando ao longo dos anos, Castro (2007), 

esclarece que as temporárias apresentam fluxo durante o período chuvoso, as perenes 

apresentam fluxo de água o ano todo e as efêmeras apenas ocorre fluxo proveniente de uma 

chuva. Sendo assim, as nascentes são consideradas ambientes que exigem proteção.  

 
A Resolução CONAMA nº 303 de 2002, define que as nascentes ou olho d’água como 

local onde aflora naturalmente, mesmo de forma intermitente, a água subterrânea, 

considerando estes espaços territoriais de proteção permanente, como instrumento de interesse 

ambiental integrando o desenvolvimento sustentável, objetivo das presentes e futuras 

gerações. 

Calheiros et al (2009) alertam que  áreas ao redor das nascente, em um raio de 50 

metros, é exclusivamente uma área de preservação permanente, amparada pela Lei Federal  
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4771/65. Portanto, a restrição para se fazer uso dessa área existe para evitar que, com 

um cultivo, por exemplo, a nascente fique sujeita à erosão e que as atividades agrícolas de 

preparo do solo, adubação, plantio, cultivos, colheita e transporte dos produtos levem 

trabalhadores, máquinas e animais de tração para o local, contaminando fisicamente, 

biologicamente e quimicamente a água. 

 
Nas atividades de pastagens, os animais também devem ser afastados ao máximo da 

nascente, para evitar que seus dejetos deixados no solo, nos períodos de chuvas possam 

contaminar a água, provocando assim o aumento da matéria orgânica na água bem como sua 

contaminação por organismos patogênicos que infestam os animais e podem atingir o homem 

(CALHEIROS et al, 2009). 

 No que se refere à preservação da qualidade da água das nascentes, em qualquer 
atividade deve-se evitar causar poluição que venha comprometer a saúde do homem 
ou dos animais, como: A poluição por produtos químicos; aumento de partículas 
minerais no solo; adição de matéria orgânica; contato com coliformes. Finalmente, 
deve-se estar ciente de que a adequada conservação de uma nascente exige um 
manejo sistemático e integrado da bacia hidrográfica a qual está associada 
(CASTRO, 2007, p. 25). 

 
Para avaliar o grau de conservação das nascentes, Pinto (2003) classificou em três 

categorias: Preservadas, quando apresentam pelo menos 50 metros de vegetação natural em 

seu entorno considerando a partir do olho d’água em nascentes pontuais, ou a partir do olho 

d’água principal em nascentes difusas; Perturbadas, quando não apresentam 50 metros da 

vegetação natural no seu entorno, mas já mostram bom estado de conservação, apesar de 

estarem ocupada em partes por pastagens e agricultura; Degradadas, encontram-se com alto 

grau de perturbação, muito pouco vegetada, solo compactado, presença de gado, com erosões 

e voçorocas. 

 
 Estas águas que provêm das nascentes e percolam um curso de um rio estão contidas 

em grandes ou pequenas bacias hidrográficas. Toledo et al (2002) destacam que quando é 

feito um monitoramento uma das relevantes observações é que, cada bacia hidrográfica possui 

características próprias, o que torna difícil estabelecer uma única variável como indicador 

padrão para qualquer sistema hídrico. Neste sentido, é importante o desenvolvimento de 

trabalhos de campo para a obtenção de indicadores de qualidade de água que reflitam as 

intervenções humanas, como o uso agrícola, urbano e industrial. 
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2.4 AÇÃO ANTRÓPICA E QUALIDADE DA ÁGUA 

 
A água nunca é pura na natureza, gases como oxigênio, nitrogênio e dióxido de 

carbono estão dissolvidos entre as moléculas da água. Sais como nitrato, cloretos e 

carbonatos, pequenos pedaços de matéria animal, poeira e areia podem ser carreados em 

suspensão, outras substâncias químicas dão cor, sabor e a temperatura podem variar de acordo 

com o local ou a profundidade todos esses elementos podem fazer parte desta solução líquida 

(SEWELL, 1978). 

 
Porém, a qualidade das águas depende das condições geológicas e geomorfológicas e 

da cobertura vegetal da bacia de drenagem, do comportamento dos ecossistemas terrestres e 

de águas doces e principalmente das ações do homem que altera o solo tanto para o uso rural 

como urbano, modifica os cursos dos rios e faz lançamento de resíduos domésticos, industrial 

e agrícola em suas águas (TUCCI, 2001). 

 
Para Branco (1993), a ação antrópica constitui a maior agressão à natureza e estes 

problemas sempre envolvem os mananciais comprometendo o atual ou o futuro da qualidade 

da água que abastece a cidade. Mota (2006) afirma que as variedades de poluentes lançados 

nos corpos d’água podem ser agrupadas em duas classes: pontual e difusa. Os resíduos 

domésticos e industriais constituem o grupo das fontes pontuais por se restringirem a um 

simples ponto de lançamento, facilitando o sistema de coleta através de canais ou rede. Em 

geral a fonte de poluição pontual pode ser reduzida através de tratamento apropriado para 

posterior lançamento. A poluição difusa caracteriza-se por apresentar múltiplos pontos de 

descarga resultantes do escoamento em áreas urbanas e ou agrícolas e ocorrem durante os 

períodos de chuva, atingindo concentrações bastante elevadas dos poluentes.  

 
Segundo Rebouças (2002), os mananciais são as fontes disponíveis de água, nos quais 

a população pode ser abastecida em suas necessidades, porém o desenvolvimento urbano e 

rural pode comprometer a qualidade destas águas contaminando a rede de escoamento 

superficial com despejos de esgotos locais, inviabilizando o manancial exigindo novos 

projetos de captação de águas em áreas mais distantes ou o uso de técnicas de tratamento mais 

intenso desta água e dos esgotos. 

 
Considerar o desenvolvimento sustentável como base para utilização de qualquer 

recurso natural e necessariamente ao recurso hídrico por ser este responsável pela manutenção 
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da vida no planeta, é um dos meios para o desempenho satisfatório do desenvolvimento 

urbano e rural.  Silva e Mendes (2005) informam que, o conceito de desenvolvimento 

sustentável está vinculada ao acréscimo da preocupação com a manutenção e existência de 

recursos naturais e um ambiente adequado para a continuidade das futuras gerações. Mota 

(2001) sugere ainda que a palavra desenvolvimento sustentável, refere-se à trajetória do 

progresso humano, levando em conta as necessidades atuais sem sacrificar as futuras gerações 

de saciarem suas aspirações para sobrevivência. Porém, este conceito é condicionado por 

limites de cunho tecnológico, consumo e ainda da própria capacidade da biosfera em absorver 

os efeitos da economia humana, como se vê a sustentação desse tripé é o grande desafio para 

o desenvolvimento da sociedade.  

 
Para Leff (2001), o desenvolvimento sustentável deve está direcionado num objetivo 

que é de erradicar a pobreza, satisfazer as necessidades básicas e melhorar a qualidade de vida 

das pessoas. Para o processo de desenvolvimento, a sustentabilidade solicita o ordenamento 

dos assentamentos urbanos e o estabelecimento de novas relações funcionais entre o campo e 

a cidade, na importância dos valores culturais, no potencial produtivo dos sistemas ecológicos 

e na gestão participativa para apreciação do ambiente como um todo. Para isso parece uma 

missão desafiadora que é a geração de estratégia que contemple a economia local com as de 

mercado nacional e a internacional. 

Se entendemos o problema da insustentabilidade da vida no planeta como sintoma 
de uma crise de civilização – dos fundamentos do projeto societário da modernidade 
-, será possível compreender que a construção do futuro (sustentável) não pode 
apoioar-se em falsas certezas sobre a eficácia do mercado e da tecnologia – nem 
sequer da ecologia – para encontrar o equilíbrio entre o crescimento econômico e 
preservação ambiental, (LEFF, 2001 p.404). 

 
Barbieri (2008) chama a atenção para um problema básico, que é na determinação do 

tipo de desenvolvimento que a sociedade deseja e como permitir que todos os grupos estejam 

agregados. Partindo desta reflexão devemos questionar se a economia de mercado e a 

competição entre as empresas e países não têm sido em sua maioria responsável pela 

degradação humana e ambiental. Para Durning (1993) apud Barbieri, (2008), os afortunados 

consomem em excesso e isto gera um problema ambiental, levando-nos a indagar o que 

aconteceria se os países em desenvolvimento tivessem o mesmo comportamento de consumo 

dos desenvolvidos, sem dúvida seria o aumento da pobreza tanto humana como ambiental. 

 
Observando esse comportamento de desenvolvimento da humanidade Sachs (2000), 

destrói a ideia de desenvolvimento sustentável e propõe romper com as bases conceituais que 
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lhe dão sustento, para assim incapacitá-lo, e continua apresentando que se estivermos 

participando do discurso do desenvolvimento é porque estamos utilizando óculos escuros ou 

manchados, considera ainda que o conceito de desenvolvimento foi forjado numa percepção 

ocidental da realidade tendo o norte liderado pelos EEUU, como farol que após a segunda 

guerra mundial iluminaria o sul que era considerado terceiro mundo. 

 
Para Viana; Silva e Diniz (2001), outro desafio é a dificuldade de internalização pelas 

pessoas do real significado do desenvolvimento sustentável, apesar da temática estar presente 

exaustivamente nas agendas e nos debates atuais, e que a falta de clareza sobre esta questão 

obscurece e dificulta a disputa, quanto a concepções e atitudes, entre as diferentes forças da 

sociedade. 

 
Tratando de sustentabilidade a questão ambiental tem relação com a manutenção da 

capacidade de carga do ecossistema, a capacidade da natureza em absorver e se recompor das 

agressões antrópicas e as taxas de emissão de resíduos devem atender as de regeneração, que 

são determinadas pela capacidade de recuperação do ecossistema (GUIMARÃES, 2001).  

 
E nesta capacidade de carga está incluído o recurso hídrico, que também é um recurso 

natural, e o seu uso nesta geração presente, tem que estar pautado na prevenção do 

desperdício e que a maioria dos cidadãos tenha esse benefício assegurado hoje e nas próximas 

gerações, pois essa proposta que se alicerça a sustentabilidade. Martins, (2002) considera o 

conceito desenvolvimento sustentável ainda inacabado que necessita ser esclarecido quanto ao 

significado, porque o mesmo percebe que alguns profissionais vinculam o sentido ao trato 

com a natureza, fazendo às vezes um discurso contraditório e um enorme abismo entre as 

práticas ditas sustentáveis.  

Para Macedo (2002), a poluição que constantemente afeta os corpos de água aponta a 

necessidade de planos de prevenção e recuperação ambiental com a finalidade de preservação 

do equilíbrio ecológico. Estes planos requerem para sua efetividade dados que indiquem o 

estado do meio aquático, iniciados para avaliar as substancias presentes na água. 

 
A necessidade da  avaliação da qualidade da água é de fundamental importância para 

traçar diretrizes que visam a sua adequação frente aos requisitos de qualidade e seus  usos 

específicos. Segundo Derisio (1992), a qualidade da água é um dos aspectos que assegura um 

determinado uso ou um conjunto de alguns usos. Esta qualidade representa algumas 

características intrínsecas, em sua maioria mensuráveis, de natureza física, química e 
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biológica. Porém estas características estão dentro de certo limite que são critérios, ou seja, 

recomendações da qualidade da água.  

 
Consequentemente esta avaliação deve estar integrada a sociedade nos processos de 

gestão ambiental, na apresentação de informações básicas, de forma objetiva e de fácil 

assimilação do problema existente e abrindo oportunidade para que a população perceba o 

impacto e conheça as maneiras de colaboração para diminuir ou sanar os meios que originam 

os mesmos. 

 
A Agência Nacional de Águas (ANA) faz o acompanhamento da qualidade da água no 

Brasil, e demonstra que em nosso país de dimensões continentais, o que dificulta a coleta de 

dados é a heterogeneidade de redes de monitoramento existentes no País, boa parte operada 

pelos estados, que tem adotado diferentes abordagens (numero de parâmetros, frequência de 

coleta etc.) na implementação de seus programas, dificultando a realização do monitoramento 

integrado.  

 
Esta agência possui uma rede com 1.340 pontos monitorados (coincidentes com as 

estações fluviométricas) em que são determinados apenas quatro parâmetros (pH, oxigênio 

dissolvido, condutividade e temperatura), (ANA, 2009). Estes dados iniciais são importantes, 

mas há muitos elementos a serem traçados em nossas águas visto que estes podem variar de 

território, estado e município o que confere as suas características distintas.  

 
Dentre os parâmetros utilizados no controle de qualidade das águas estão os físicos, 

químicos e biológicos estes apresentam uma série de processos que ocorrem no corpo hídrico 

e na bacia hidrográfica, como consequência das mencionadas capacidade de dissoluções de 

uma ampla gama de substâncias e de transporte pelo escoamento superficial e subterrâneo 

(LIBÂNIO, 2005). 

 
A seleção dos parâmetros está diretamente associada ao objeto de estudo, bem como 

aos locais que serão realizados, porém a sua importância e o significado deste indicador 

constituem um processo muito delicado na sua escolha, por serem responsáveis pelas 

informações que caracterizarão o perfil de um corpo d’água. 

 
Entender o conceito de cada parâmetro aplicado é importante porque orienta a 

aplicação no objeto de estudo, permitindo a sinalização das influências de atividades humanas 
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ou naturais mediante a sua determinação. A seguir estão conceituados os parâmetros 

utilizados neste trabalho.  

 
Os parâmetros físicos da água são entendidos como aqueles que afetam o sentido 

humano, na classificação está a turbidez da água é devida à matéria em suspensão, como 

argila, silte, substâncias orgânicas finamente divididas, organismos microscópicos e partículas 

similares. A turbidez expressa à interferência à passagem de luz através do líquido, portanto, 

simplificadamente, a transparência da água (ANA, 2005).  

 
A origem desses materiais pode ser do solo erodido por falta de mata ciliar; a 

mineração que retira a areia ou exploração de argila; as indústrias ou o esgoto doméstico sem 

tratamento, lançado no solo. Para Tucci (2005), quando a água possui alta concentração de 

material suspenso, torna se difícil a penetração da luz. Isto pode provocar alterações na cadeia 

trófica aquática, influenciando comunidades biológicas na água, podendo levar à mortandade 

de peixes, fatores associados pela queda da atividade fotossintética devido a pouca energia 

absorvida no ambiente.  

 
Em seguida a condutância específica (condutividade) que é uma expressão numérica 

da capacidade de uma água conduzir a corrente elétrica. A condutividade da água depende de 

suas concentrações iônicas e da temperatura. A condutância específica fornece uma boa 

indicação das modificações na composição de uma água, especialmente na sua concentração 

mineral, mas não fornece nenhuma indicação das quantidades relativas dos vários 

componentes. À medida que mais sólidos dissolvidos são adicionados, a condutividade 

específica da água aumenta.  Altos valores podem indicar características corrosivas da água. 

Para Farias (2006), o parâmetro condutividade elétrica não determina, especificamente, quais 

os íons que estão presentes em determinada amostra de água, mas pode contribuir para 

possíveis reconhecimentos de impactos ambientais que ocorram na bacia de drenagem. 

 
Continuando os parâmetros físicos destacamos a cor, que é produzida principalmente 

por materiais corantes de origem orgânica (vegetal) ou mineral. Pode ser definida como 

material que reduz a transparência, o constituinte responsável são os sólidos dissolvidos 

(CETESB, 2010). Naturalmente a água dos rios apresenta diferentes colorações, pode ser 

amarelada, por influência de materiais como folhas e detritos orgânicos, ou podem ficar 

escuras, quando atravessa áreas de vegetação densas (FARIAS, 2006). 
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Em sequência discorremos os parâmetros químicos dentre estes o pH que é um dos 

indicadores mais conhecidos, nada mais é que uma relação numérica que expressa o equilíbrio 

entre íons (H+) e íons (OH-). Pode variar entre 0 e 14, quando ocorre a predominância de íons 

(H+) temos valores de pH menor que 7,0, o que é chamado de pH ácido, no caso da 

predominância íons (OH-) o pH será maior que 7,0 e teremos o pH básico e quando os valores 

dos íons (H+) e íons (OH-) forem iguais o pH é considerado neutro. Deve-se considerar que as 

águas doces tem uma tolerância de pH entre 6,0 e 9,0, mudanças bruscas para mais ou menos 

pode ocasionar problemas para este sistema. Para Haddad (2007), a existência de espécies da 

biota aquática é dependente de faixas específicas do pH, pois alterações bruscas podem 

significar o desaparecimento dessas espécies. 

 
Prosseguindo a classificação dos parâmetros químicos está a dureza, que está 

relacionada a concentração de cátions multivalentes em solução na água principalmente de 

cálcio (Ca +2) e magnésio (Mg +2), e , em menor teor o alumínio (Al +3), ferro (Fe +2), 

manganês (Mn +2) e estrôncio (Sr +2). A dureza pode ser classificada como dureza carbonato 

ou dureza não carbonato, dependendo do ânion que está associada à água. Origem natural pela 

dissolução de minerais contendo cálcio e magnésio (ex: Rochas calcárias); Origem 

antropogênica por meio de despejos industriais. Na maioria dos mananciais superficiais 

brasileiros tem dureza bem reduzida, a biota do meio aquático é mais sensível à presença de 

substâncias tóxicas, já que a toxidade é inversamente proporcional ao grau de dureza da água 

(LIBÂNIO, 2005). 

 
Também fazem parte dos parâmetros químicos, o grupo dos nutrientes formado por 

nitrato, nitrito e amônia originados a partir do nitrogênio. Esse processo é obtido por meio de 

bactérias, processo de nitrificação e desnitrificação. A nitrificação consiste na sucessiva 

oxidação da amônia a nitrito e posteriormente a nitrato (realizado pelas bactérias do gênero 

Nitrobacter). Para Tucci (2005), a amônia, o nitrato, e o nitrito na água, são indicadores de 

poluição, a alta concentração de nitrogênio na água contribui para a eutrofização do sistema 

aquático. Alguns adubos utilizados na agricultura possuem nitrogênio como principal 

nutriente, devido a sua importância e escassez no solo, o nitrogênio também está presente nas 

matérias orgânicas em decomposição (FARIAS, 2006). 

Para avaliação dos micro-organismos existentes no ambiente aquático, a utilização dos 

parâmetros biológicos é importante para verificação de organismos patogênicos. Boa parte 

das nossas preocupações sobre a pureza das águas tem sido relacionada com a transmissão de 
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doenças. Há vários critérios para um organismo indicador, um dos critérios mais importante é 

que o organismo esteja presente em números significantes nas fezes humanas, de forma que 

sua detecção seja uma boa indicação que resíduos humanos estão sendo introduzidos na água 

(TORTORA; FUNKE e CASE, 2005). 

 
Atualmente, a determinação das bactérias do grupo coliforme é um dos principais 

indicadores de contaminação biológica, por esse motivo os pesquisadores têm demonstrado 

enorme interesse no emprego de avaliações biológicas, isto se dá pelo fato da significante 

resposta sobre as possíveis intervenções naturais e antrópicas que podem estar ocorrendo em 

um determinado recurso natural. Um dos métodos utilizados para detecção de organismos 

indicadores de contaminação fecal são as bactérias do grupo coliformes e os principais 

indicadores de contaminação fecal comumente utilizado são: coliforme total (CT), coliforme 

termotolerante (CTE), preferencialmente denominados de coliformes termotolerantes (VON 

SPERLING, 2005). 

 
Quando realizada a avaliação, os valores prováveis de coliformes totais (CTE) e 

coliformes termotolerantes (CTE) devem ser acompanhados e classificados para avaliação da 

qualidade da água, para isso existem portarias e resoluções destinadas ao consumo humano e 

balneabilidade (recreação de contato primário) de número 274/2000 do Conama, e a portaria 

da saúde referente ao uso e potabilidade de número 518/2004 e a resolução Conama 357/2005 

para todos os usos.  

 
A classificação segundo a portaria 274/2000 do Conama, baseia-se da seguinte 

maneira: Excelente: (Máximo 250 coliformes termotolerantes NMP.mL-1); Muito Boa: 

(máximo, 500 coliformes termotolerantes mL-1); Satisfatória: (Máximo 1.000 coliformes 

termotolerantes mL-1). Para a portaria do ministério da saúde 518/2004 a água para o consumo 

humano têm que haver ausência de E. coli em 100 mL.  

 
No Brasil as determinações da concentração dos coliformes totais e fecais são bastante 

utilizadas e assume importância como parâmetro indicador da possibilidade da existência de 

bactérias patogênicas, responsáveis pela transmissão de doenças de veiculação hídrica 

(CETESB, 2010). 
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CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS DAS ÁGUAS NAS NASCE NTES DO 
ALTO CURSO DO RIO PIAUITINGA - SE. 

RESUMO 

Características físico-químicas das águas nas nascentes do alto curso do rio Piauitinga - 
SE. 2010. 22p. (Dissertação de Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente). 
Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão- SE∗∗∗∗ 

 

Sendo as nascentes fontes que jorram água na superfície terrestre, essenciais para a formação 
dos rios, caracterizadas como ambientes singulares de complexidade ambiental ainda pouco 
interpretada. Entretanto, observa-se que nascentes de importantes rios estão em condições 
degradadas e impactadas por ações do homem.Lagarto é um município de Sergipe que agrega 
nascentes da bacia hidrográfica do rio Piauitinga-SE, sendo que a maioria encontra-se em 
áreas rurais.Partindo deste contexto, a pesquisa apresentada no presente trabalho selecionou 
10 nascentes desta localidade com a finalidade de avaliar a qualidade da água, assim como 
estabelecer a caracterização físico químicas desses mananciais.  As amostras de água foram 
coletadas na camada superficial do corpo d’água, nos meses de outubro de 2009, fevereiro, 
abril e agosto de 2010 e, em seguida, levadas ao laboratório para análise dos seguintes 
parâmetros: Amônia NH4

+ mg.L-1, Condutividade (µS.cm-1), Cor (mg Pt.L-1), Dureza (mg.L-
1CaCO3), Nitrato N-NO3

- (mg.L-1), Nitrito N-NO2
- (mg.L-1), pH, Sólidos totais dissolvidos –

STD (mg.L-1 ) e Turbidez (UNT). Na análise dos resultados, verificou-se pH menor que 6,0, 
especificando leitura de moderadamente ácido, fato relacionado aos solos da região, não 
sendo identificadas fontes poluidoras que provocassem essa acidez. Altos valores de turbidez 
e cor ocorreram no período chuvoso, os resultados apontaram que a degradação da mata ciliar 
e as erosões são as responsáveis pelo aumento de particulados nos corpos hídricos avaliados. 
Para condutividade elétrica, os maiores valores obtidos foram no período seco proveniente da 
perda de água na atmosfera, resultando em aumento da concentração de sais nestes 
reservatórios, porém, esses valores não excederam a normalidade. Quanto aos sólidos totais 
dissolvidos, metade das nascentes apresentou elevados valores no período chuvoso e a outra 
parte no período seco. Os nitrogenados, nitratos, nitritos e a amônia, caracterizados como 
nutrientes em todos os pontos, apresentaram-se dentro do limite estabelecido pela Resolução 
do CONAMA 357/2005. As concentrações de dureza encontram-se dentro dos requisitos para 
águas doces, classe 2. Com base nesse contexto, nota-se que as águas das nascentes 
apresentaram a inter-relação dos compostos naturais, entre o uso e ocupação do solo nesta 
bacia, como, por exemplo, para pastagem e lavagem de roupas; ademais, observa-se a 
degradação da mata ciliar. Esses são fatores contribuintes para anormalidade de alguns 
parâmetros, porém, de acordo com os valores finais obtidos, não houve ultrapassagem desses 
dados acima do limite estabelecido para enquadramento dessas águas na classe 2.  
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ABSTRACT 

Physico-chemical characteristics of sources waters of the upper course of the Piauitinga 
river.2010. 22p. (Master Dissertation in Development and Environmental). Federal 
University of Sergipe, São Cristóvão- SE∗∗∗∗ 
 

The springs are sources that gushing out in the land surface, essential for the formation of 
rivers.They are characterized as natural environments of environmental complexity still 
poorly understood. However, is noted that source of important rivers are degraded conditions 
and impacted by human actions. Lagarto is a city in the state of Sergipe that adds the first 
sources of the watershed of Piauitinga river, and most of which are in rural areas. In this 
context, the research presented in this study selected the sources 01, 03, 05, 07, 08, 09, 12, 17, 
19 and a new point, registered as source 29, with the aim of assess water quality, as well as to 
establish physicochemical characterization of these sources.  Water samples has been 
collected in the superficial layer of water body, in October 2009, February, April and August 
2010, then taken to the laboratory for analysis of parameters Ammonia NH4

+ mg.L-1, 
Conductivity (µS. cm-1), Color (mg Pt.L-1), Hardness (mg L-1CaCO3), Nitrate NO3 -N (mg.L-

1), Nitrite NO2
- -N (mg L-1), pH, Total dissolved solids, TDS (mg L-1) and Turbidity (UNT).  

Analyzing the results, it was found pH lower than 6.0, specifying mild acidic, this fact is 
related to the soils of the region, not being identified pollutant sources that caused this acidity. 
The highest values of turbidity and color occurred during the rainy season, the results 
indicated that the degradation of riparian vegetation and the erosion are responsible for the 
increase of particles in the water bodies assessed.  For the electrical conductivity, the highest 
values were obtained in dry season from the loss of water in the air, resulting in an increase 
salt concentration in these reservoirs, but these values did not exceed the normal range.  For 
total dissolved solids, half of the sources showed the highest values during the rainy season 
and the other part in the dry season.  The nitrogenous, nitrates, nitrites and ammonia, as 
nutrients characterized at all points were within the limit established by CONAMA 
Resolution 357/2005. The concentrations of hardness are within the requirements for 
freshwater, class 2. From this context, we can see that the spring waters showed the 
interrelation of natural compounds such as land use and occupation in this basin (such as, for 
example, for grazing and washing clothes); also, we can mention the degradation of riparian 
vegetation caused by various factors. All these factors mentioned above affect the normality 
of certain parameters. However, according to the final values obtained, these waters can be 
classified in class 2. 
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1 INTRODUÇÃO  

 
As nascentes são fontes essenciais de água que jorram na superfície terrestre tornando-

se primordiais para a formação dos rios, sendo caracterizadas como ambientes singulares, cuja 

complexidade ambiental ainda é pouco interpretada. Outrora pouco se discutia sobre 

degradação de nascentes, fato que pode estar relacionado à grande divulgação de que estes 

recursos naturais estão em sua maioria em lugares altos, protegidos por matas, não atrativos à 

ocupação humana, gerando-se um conceito popular de que estes mananciais estariam 

protegidos de males promovidos pela ação humana. Considerava-se que normalmente, o 

desenvolvimento da população ocorria em áreas de fácil captação de recursos naturais, como 

por exemplo, as margens dos rios.  

 
Porém, já é reconhecida que áreas íngremes, composta por olhos d’água vivem 

pressionada pela ação do homem e hoje, tem-se discutido com uma maior frequência acerca 

das condições de degradação das nascentes de importantes rios e dos impactos causados por 

ações do homem a esses recursos naturais. Muitas pesquisas realizadas nas áreas ambientais 

demonstram grande preocupação na preservação desses recursos, tanto de suas áreas (matas 

ciliares, por exemplo), como da qualidade de suas águas.  

 
Para Pinto et al (2004) a qualidade de água das nascentes de uma bacia hidrográfica 

pode ser alterada por múltiplos fatores, enfatizando-se o tipo do solo e seu uso e, por isso, faz-

se necessário o estudo das interações dos recursos e das ações antrópicas na bacia 

hidrográfica.Segundo Castro (2007), em qualquer atividade deve-se evitar a poluição que 

venha comprometer a vida humana e dos animais. Tal consciência e atitude de preservação 

garantiriam a qualidade das águas das nascentes.  

 
 Tucci (2001) aborda que a qualidade da água depende das condições geológicas, da 

cobertura vegetal e, principalmente, das ações do homem, que altera o solo tanto para o uso 

rural e urbano, descartando resíduos domésticos, industrial e agrícola nas águas. Porém, o 

termo qualidade não se refere ao estado de pureza, mas a alguns aspectos como físicos e 

químicos, que caracterizam os elementos presentes em um determinado meio.  

 
Salienta-se que, além dos contaminantes químicos, a poluição da água também pode 

ser resultado de toda e qualquer ação que acarrete aumento excessivo de elementos minerais e 

matéria orgânica no corpo hídrico. E, para verificação dos possíveis contaminantes presentes 
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num curso d’água torna-se necessária a análise desses componentes. Buss (2008) acredita que 

a falta de informação sobre a qualidade dos ecossistemas aquáticos impede a sistematização 

de bancos de dados abrangentes, prejudicando o direcionamento de políticas e organização de 

planos de ação para os recursos hídricos. Além destes aspectos, a sociedade deve entender que 

é necessária a disponibilidade de água em padrões de qualidade adequada aos seus respectivos 

usos, tanto à atual como às futuras gerações (AGUIAR NETTO; MAGALHÃES FILHO e 

ROCHA, 2010). 

 
Entretanto, não basta apenas analisar os parâmetros que se deseja conhecer; é 

imprescindível entender o que eles têm a apresentar. Entendendo-se a necessidade do 

conhecimento e interpretação de alguns elementos que compõem um corpo d’água, este 

trabalho realizou a avaliação de parâmetros físicos e químicos para caracterização da 

qualidade da água nas nascentes do alto curso do rio Piauitinga, no município de Lagarto-SE, 

verificando se os resultados obtidos indicam comprometimento das características naturais 

destes mananciais por interferência antrópica. 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Área de estudo 

 
A bacia hidrográfica do rio Piauitinga (Figura 1) localiza-se entre as coordenadas 10° 

34’ 10” e 10° 45’ 12” S e 37° 22’ 20” e 37º 34’ 22” W, apresentando uma área total de 

418,2km2, cujo leito principal é perene em extensão de 150km.  O território desta bacia é 

composto por cinco municípios: Estância, Lagarto, Salgado, Boquim e Itaporanga D’ajuda, ou 

seja, quase 11% da bacia hidrográfica do rio Piauí (OLIVEIRA, 2002). Dentre os rios 

pertencentes à bacia do rio Piauí, apenas o rio Piauitinga possui água doce, responsável pelo 

abastecimento para consumo humano de todos os municípios da região sul e centro sul do 

Estado de Sergipe, totalizando 24 municípios (CARVALHO e SANTANA, 2009). 
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Figura 4-Representação do estado de Sergipe e suas bacias hidrográficas, com destaque para a bacia do 
rio Piauitinga-SE. 
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O presente trabalho foi desenvolvido no município de Lagarto-SE, que se encontra no 

limite geográfico cuja área é de 969,22km² de extensão, e com 183m de altitude média em 

relação ao nível do mar (SANTOS, 2009). 

 
O clima da região, segundo Fontes e Santos (1999), é Megatérmico Subúmido 

C1A’a’, apresentando moderados excedentes hídricos de inverno, com estação seca bem 

definida e deficiência hídrica no verão. A temperatura média anual em 2009 foi de 24,4°C; a 

precipitação total de 1.247,3mm e com média anual em torno de 103,9mm (COHIDRO, 

2010). 

 
Os solos na região de Lagarto evidenciam-se do tipo PLANASOLO solódico eutrófico 

(Plse) e, por serem de textura arenosa, são de baixa fertilidade e, por possuir elevada acidez, 

dificultam por muito tempo os cultivos agrícolas,de forma que são necessários aditivos para o 

cultivo (SANTOS, 2009). Para Magalhães (2009), as características marcantes dos solos no 

alto curso do rio Piauitinga-SE são: o forte hidromorfismo, além de quebra de relevo – 

especificamente no entorno das nascentes –, baixadas e um único sopé de encosta suave de 

topo de tabuleiros costeiros. 

 
A vegetação deste município nos primórdios era formada pela floresta da Mata 

Atlântica, pela Mata do Agreste, pelo cerrado e pela caatinga; atualmente, a Mata do Agreste 

e as pastagens é que ocupam grande parte da área. Havia, em 1996, 2.724 hectares de matas e 

florestas; em 2006, a realidade era de 1.780ha, notando-se uma significativa perda vegetal 

num espaço de 10 anos (SEMARH, 2010). 

 
Devido a esta devastação, e visando a sustentabilidade nas regiões das nascentes, 

inicia em 2007 o projeto Adote um Manancial, parceria do ministério público estadual, 

Universidade Federal de Sergipe e escolas locais, com proposta de trabalho para recuperação 

das áreas degradadas. Dentre os itens elencados para trabalho em campo, estava o isolamento 

das áreas por meio de cercamento, levantamento florístico e o replantio de algumas espécies 

para em seguida estabelecer a fase do monitoramento que ocorre atualmente. 

 
Dentre as espécies replantadas estão as que mais se adaptaram às condições edafo-

climáticas da região, destacando-se: Pau Pombo (Tapirira Guianensis Aubi), Umbaúba 

(Cecropia Pachystachya Trec), Ingá (Ingá Uruguensis Hooker At Arnot), Murici ( Byrsonima 

Basiloba Juss), Caju (Anacardium Occidentale L.), Aroeira (Schinus Terebinthifolia Raddi), 
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Cedro(Cedrela Fissilis Vell), Ipê (Tabebuia Alba), Jatobá (Hymenaea Courbaril L. Var.), 

Jenipapo(Genipa Americana L.), Maria Preta (Melanoxylon Brauna), Mulungu (Erythrina 

Mulungu Mart) e Saboneteiro (Sapindus Saponaria L.) (BOMFIM; ALMEIDA , SANTANA 

2009). 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010), a população da 

bacia hidrográfica do rio Piauitinga é de quase 229.774 habitantes, porém o município de 

Lagarto destaca-se com a maior representação populacional em torno de 94.852 habitantes. 

 
A sede do município e as principais vilas dispõem de abastecimento de água, captada 

de rio e poços artesianos, e distribuída pela Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO. O 

esgotamento sanitário é efetuado através de fossas sépticas e comuns, enquanto o lixo 

coletado é transportado por caçamba e depositado a céu aberto (SRH, 2002). Salienta-se que, 

tanto a distribuição de água quanto a coleta de lixo não são realizadas na maior parte da zona 

rural. 

 
Na agricultura, destacam-se as lavouras de mandioca, laranja, maracujá, milho, feijão, 

fumo e, em menores proporções, o cultivo de batata doce, amendoim, banana, tomate, fava, 

coco-bahia e mamão (IBGE, 2008). Em 1996, a lavoura temporária era cultivada em 6.309 ha, 

chegando, em 2006, a um cultivo de 42.449ha desse município (SEMARH, 2010). Como 

principais efetivos de rebanhos estão a criação de bovinos, eqüinos e suínos; na avicultura, 

destacam-se os galináceos; no setor de saúde, o município é servido por 01 hospital público e 

16 postos/centros de saúde (BOMFIM; COSTA, BENVENUTI, 2002). 

 

2.2 Pontos de amostragem 

 
Das 28 nascentes classificadas no município de Lagarto, por meio do projeto adote um 

manancial, selecionou-se dentre estas 9 pontos, referentes às nascentes 01, 03, 05, 07, 08, 09, 

12, 17, 19, além de um novo ponto, cadastrado como nascente 29, totalizando 10 pontos para 

análise. Estes pontos encontram-se localizados no alto curso do rio Piauitinga (Figura 2), 

dentro de propriedades rurais, que, em sua maioria, servem como fonte de água para a 

população local. Todos os pontos foram georreferenciados com auxílio do Sistema de 

Posicionamento Global (GPS), com datum SAD-69 de onde foram coletadas as informações 

de latitude e longitude em UTM. As coordenadas estão registradas de acordo com a Tabela1, 

e plotados no mapa (Figura 3). 
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Tabela1. Informações sobre os pontos georeferênciados no alto curso do rio Paiuitinga-SE. 
Ponto no mapa Nascente Coordenada (UTM) Localização Tipo de reservatório 

P1 01 0656474 e 8792668 Povoado Açú Velho Pontual 
P2 03 0657445 e 8792882  Povoado Boa vista Pontual 
P3 05 0658147 e 8790810 Povoado de Açuzinho Difusa 
P4 07 0658344 e 8791222 Povoado de Açuzinho Pontual 
P5 08 0659528 e 8791176 Povoado de Juerana Pontual 
P6 09 0659588 e 8791072  Povoado de Juerana Pontual 
P7 12 0659254 e 8792380 Povoado Brasília Difusa 
P8 17 0657257 e 8792298 Povoado Açú Velho Pontual 
P9 19 0657528 e 8793226 Povoado Boa vista do urubu Pontual 
P10 29 0657634 e 8794284 Povoado Brasília Pontual 

Fonte: Coordenada e localização, das nascentes do rio Piauitinga - SE (dados por: Neuma Rúbia, 2009), tipo de 
reservatório (dados: Projeto adote manancial). 

 

2.3 Coleta da água e análise dos parâmetros 

 
As amostras de água foram coletadas na camada superficial do corpo d’água, nos 

meses de outubro de 2009, fevereiro, abril e agosto de 2010. As amostras foram coletadas em 

frasco de polipropileno de 2L e, em seguida, condicionada e encaminhada para o laboratório 

de Química Ambiental da Universidade Federal de Sergipe, para posterior análise dos 

componentes de interesse (Tabela 2). Tal procedimento foi realizado nas nascentes 01, 05, 08, 

19 e 29. As coletas nas nascentes 03, 07, 09, 12 e 17 ocorreram nos meses de fevereiro e 

agosto de 2010 e foram realizadas pela Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO). Os 

dados finais foram plotados em gráficos com o programa Statistica 6.0. 

 
Tabela 2: Metodologia analítica adotada nas determinações dos parâmetros físico químicos das 
águas das nascentes do rio Piauitinga - SE. 

Variável Unidade Metodologia* 

Amônia N-NH4
+ (mg.L-1) Método do indofenol 

Condutividade (µS.cm-1) Método condutométrico 
Cor (mg Pt.L-1) Método espectrofotométrico 
Dureza (mg.L-1CaCO3) Titulação com EDTA 
Nitrato - N-NO3

– ( mg L-1) Método da redução com Cd 
Nitrito- N-NO2

– ( mg L-1) Método colorimétrico 
Oxigênio Dissolvido ( mg L-1) Método da azida modificado 
pH - Método eletrométrico 
Sólidos Totais dissolvidos-STD ( mg L-1) Gravimétrico 
Turbidez UNT Método turbidimétrico 
*Standard Methods 21.ed.APHA,2005. 
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Figura 5 Representação espacial da bacia hidrográfica do rio Piauitinga-SE, em destaque o alto curso do 
rio. 
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Figura 6 -Representação espacial dos pontos da coleta de água no alto curso do rio Piauitinga- SE. 
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Como o Estado de Sergipe é marcado por dois períodos um seco e chuvoso, os meses 

de outubro e fevereiro referem-se ao período seco, enquanto abril e agosto ao período 

chuvoso. Os dados de precipitação e evaporação mensais referentes ao período de outubro de 

2009 a agosto de 2010 estão representados na Figura 4; os valores para a temperatura média 

mensal estão representados na Figura 5 (COHIDRO, 2010). 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 4 Dados de precipitação e evaporação média mensal do município de Lagarto-SE 
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Figura 5 Dados da temperatura média mensal do município de Lagarto-SE. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os valores dos parâmetros gerais da água, pH, condutividade, turbidez, cor, sólidos 

totais dissolvidos, dureza, oxigênio dissolvido e os nutrientes (nitrato, nitrito, amônia e 

fósforo total ) estão apresentados nas Tabelas 3 e 4. Os valores mínimo, máximo, média e 

desvio padrão para cada nascente estão representados nas Tabelas 5 e 6. 
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Tabela 3: Resultados das análises físico químicas da água das nascentes do alto curso do rio Piauitinga–SE, referente a quatro campanhas. 

CAM* NASC* pH Turbidez Cor CE STD Dureza NO3
- NO2

- NH4
+ 

(UNT) (mg Pt.L-¹) (µS. cm-¹) (mg.L-¹) (mg.L-¹CaCO3) (mg.L-¹) (mg.L-¹) (mg.L-¹) 

  01 4,80 2,80 0,40 81,10 40,00 27,90 9,08 0,05 0,06 
1ª coleta 05 5,60 13,20 8,50 93,20 51,00 27,00 0,05 0,09 0,06 
out/09 08 5,40 19,80 10,20 93,20 46,00 29,80 0,03 0,10 0,07 

  19 5,60 19,70 12,40 93,30 45,00 31,60 0,18 0,00 0,09 
  29 5,70 13,10 4,64 106,00 52,00 35,30 6,56 0,09 0,10 
  01 4,90 3,00 0,90 71,52 36,00 68,60 9,70 0,00 0,00 

2ª coleta 05 5,80 31,10 22,00 137,50 64,00 144,60 0,09 0,00 0,00 
fev/10 08 5,80 4,20 4,80 103,40 45,00 134,80 0,07 0,00 0,00 

  19 5,80 2,50 3,20 83,10 44,00 80,90 0,10 0,00 0,00 
  29 5,80 10,10 7,40 101,30 58,00 88,20 7,71 0,00 0,00 
  01 4,40 19,60 95,30 116,00 52,00 12,10 6,06 0,00 0,24 

3ª coleta 05 5,10 304,00 96,30 85,30 39,00 17,70 0,24 0,00 0,29 
abr/10 08 5,10 108,00 39,60 95,30 42,00 13,00 0,19 0,00 0,25 

  19 5,10 17,30 4,80 95,50 39,00 14,90 0,19 0,00 0,22 
  29 5,60 35,60 9,30 103,90 47,00 16,70 5,39 0,00 0,24 
  01 3,80 5,60 0,20 159,00 79,00 21,80 2,31 0,00 0,00 

4ª coleta 05 4,70 17,20 13,70 189,00 94,00 47,50 0,19 0,00 0,00 
ago/10 08 4,80 32,90 16,90 166,00 83,00 29,70 0,04 0,00 0,00 

  19 4,70 121,00 4,10 170,00 84,00 17,80 0,26 0,00 0,00 
  29 5,00 116,00 10,70 210,00 105,00 23,80 1,58 0,00 0,00 
Obs: CAM* = Campanha.    NASC* = Nascente.    CE=condutividade elétrica.  STD= Sólidos totais dissolvidos 
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Tabela 4: Resultados das análises físico químicas da água das nascentes do alto curso do rio Piauitinga–SE, referente a duas campanhas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

CAM* NASC* pH Turbidez 
(NTU) 

 

Cor 
(mg Pt.L-¹) 

 

CE 
(µS.cm-¹) 

 

STD 
(mg.L-¹) 

Dureza 
(mg.L-¹CaCO3) 

 

NO3
- 

(mg.L-¹) 
 

NO2
- 

(mg.L-¹) 
 

NH3 

(mg.L-¹) 

1ª coleta 
Fev/2010 

03 5,31 11,00 56,30 87,00 44,37 9,80 0,06 0,10 0,32 
07 5,25 8,00 75,60 99,00 50,49 9,18 0,00 0,00 0,46 
09 6,30 154,00 164,00 145,00 73,95 13,06 0,32 0,00 3,96 
12 5,37 17,20 97,20 81,00 41,30 8,98 0,00 0,00 0,67 
17 5,19 14,00 61,30 122,00 62,22 13,06 0,00 0,00 0,42 

2ª coleta 
Ago/2010 

03 5,58 12,30 44,00 88,00 44,88 7,84 0,35 0,10 0,13 
07 5,97 35,80 110,00 104,00 53,04 11,22 0,38 0,10 0,10 
09 6,18 102,00 245,00 61,00 31,11 6,68 0,10 0,10 0,13 
12 6,22 27,50 93,20 70,00 35,70 9,62 0,10 0,10 0,13 
17 5,68 21,50 88,80 112,00 57,12 12,71 0,10 0,10 0,10 

Obs: CAM* = Campanha.    NASC* = Nascente.        CE=condutividade elétrica.  STD= Sólidos totais dissolvidos. 
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        Tabela 5:Resultado estatístico dos valores dos parâmetros das nascentes 01, 05, 08, 19 e 29, referentes a quatro campanhas. 
Parâmetros 
 

Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

pH 3,80 5,80 5,18 0,55 

Turbidez (UNT) 2,50 304,00 44,83 71,66 

Cor (mg Pt.L-1) 0,20 96,30 18,27 27,99 

Condutividade (µS.cm-1) 71,52 210,00 117,68 39,79 

STD (mg.L-1) 36,00 105,00 57,25 20,49 

Dureza (mg.L-1CaCO3) 12,10 144,60 44,19 39,29 

Nitrato (mg.L-1) 0,03 9,70 2,50 3,46 

Nitrito (mg.L-1) 0,00 0,10 0,02 0,03 

Amônia (mg.L-1) 0,00 0,29 0,08 0,10 

 

Tabela 6:Resultado estatístico dos valores dos parâmetros das nascentes 03, 07, 09, 12 e 17, referentes a duas campanhas. 

Parâmetros Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

pH 5,19 6,30 5,71 0,43 

Turbidez (UNT) 8,00 154,00 40,33 48,51 

Cor (mg Pt.L-1) 44,00 245,00 103,54 60,01 

Condutividade (µS.cm-1) 61,00 145,00 96,90 25,10 

STD (mg.L-1) 31,11 73,95 49,42 12,80 

Dureza (mg.L-1CaCO3) 6,68 13,06 10,22 2,23 

Nitrato (mg.L-1) 0,00 0,38 0,14 0,16 

Nitrito (mg.L-1) 0,00 0,10 0,06 0,05 

Amônia (mg.L-1) 0,13 3,96 0,65 1,18 
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De acordo com os valores de pH apresentados na Tabela 3, a nascente 01 está 

indicando o menor valor de pH, de 3,80 na coleta do mês de abril, e, para os pontos 

monitorados pela DESO, apenas a nascente 17 obteve o menor valor, de pH 5,19, conforme 

Tabela 4. Os demais pontos avaliados, tanto em estudo como os dados da DESO, mantiveram 

o pH acima de 3,8 e menor  que 6,3, conferindo aspectos de acidez a esses corpos d’água. 

Magalhães (2009), em sua pesquisa, detectou que os solos da região de Lagarto-SE são 

ácidos, fato que justifica a ocorrência de pH com característica ácida principalmente no 

período chuvoso (Figuras 6 e 7), uma vez que a água escoada arrasta componentes dos solos, 

contribuindo no aumento da acidez dessas águas. Com base na estatística básica, as médias 

desses valores são de 5,18 para as nascentes 01, 05, 08, 19 e 29 e 5,71 para as nascentes 03, 

07, 09, 12 e 17, conforme Tabela 5 e 6, não enquadrando ao limite estabelecido pela 

Resolução n° 357/2005 do CONAMA, que é de 6,0-9,0 para as classes2 e 3. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Figura 6: Distribuição do pH na água das nascentes do alto curso do rio Piauitinga - SE, nos períodos seco 
(outubro e fevereiro) e chuvoso (abril e agosto). 
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Figura 7: Distribuição do pH na água das nascentes do alto curso do rio Piauitinga - SE nos períodos seco 
(fevereiro) e chuvoso (agosto). 
 
 

Os valores de turbidez (Figuras 8 e 9), em sua maioria, estiveram abaixo de 100 UNT, 

valor recomendado pela resolução, exceto para a nascente 05 no mês de abril (Tabela3), a 

qual é consideravelmente envolvida por vegetação de ciperáceas (APÊNDICE), o que acaba 

provocando a deposição de matéria orgânica e particulados nessas águas. Para Vasco et al 

(2010), partículas de argila e silte, ou mesmo algas e outros microrganismos, contribui para  o 

aumento significativo da turbidez, estes arrastados com maior intensidade no período 

chuvoso. Este fato foi também observado no mês de agosto nos valores de turbidez de 121 

UNT para a nascente 19 e de 116 UNT para a nascente 29, ambos os valores em período 

chuvoso (Tabela 3). Entretanto, a nascente 09 no mês de fevereiro apresentou 154 UNT 

(Tabela 3), fato não relacionado à sazonalidade, mas, provavelmente ao baixo nível de água 

no momento de coleta e ao assoreamento desse reservatório. 

 
Avaliando-se os valores da cor da água das nascentes avaliadas, nota-se que apenas a 

nascente 01 e 05, no mês de abril, apresentaram-se fora do padrão estabelecido pela 

Resolução do CONAMA 357/2005, que é de 75 mg Pt.L-1; nos demais meses, em todos os 

pontos, encontram-se no limite estabelecido por esta Resolução. No que diz respeito à 

nascente 05, observou-se que os valores mais elevados para turbidez e cor ocorreram durante 

o período chuvoso, situação similar à encontrada por Alves et (2007) em estudos do rio Poxim 

- SE. Contudo, a mesma situação não foi verificada para a nascente 01 (Figura 8), onde a cor 

apresentou um valor mais elevado que a turbidez, indicando presença de óxidos de silício, 

composto presente em solos arenosos e com alto poder de dissolução, atribuindo à água um 
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aspecto leitoso, fato visualizado em anotação do roteiro de campo e registro fotográfico 

(APÊNDICE). Porém, observou-se aumento dos dados de turbidez no período chuvoso para 

todas as nascentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 8: Distribuição da turbidez e cor na água das nascentes do alto curso do rio Piauitinga - SE, nos períodos 
seco (outubro e fevereiro) e chuvoso (abril e agosto). 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9: Distribuição da turbidez e cor na água das nascentes do alto curso do rio Piauitinga - SE, nos períodos 
seco (fevereiro) e chuvoso (agosto). 
 

Os valores da condutividade elétrica variaram entre 61 a 210 µS.cm-1, e os sólidos 

totais dissolvidos foram distribuídos entre as concentrações de 31,11mg.L-1 e 105 mg.L-1  nas 
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nascentes avaliadas (Tabelas 3 e 4). Notou-se que os sólidos totais dissolvidos (STD), 

apresentaram valores mais elevados durante o período chuvoso, em destaque a nascente 29 

(Figura 10). Esta situação pode ser explicada pelo aporte de material particulado durante o 

período chuvoso, devido ao escoamento superficial, elevando, assim, os sólidos totais 

dissolvidos, os quais adentram nestes reservatórios com maior facilidade pela falta de 

vegetação ciliar às margens. Tal fato é similar ao da pesquisa de Silva (2006), que trata do 

perímetro irrigado Jacarecica I, diagnosticando os maiores valores de STD, no período 

chuvoso. Entretanto, para as nascentes 09, 12 e 17 os sólidos totais dissolvidos apresentaram-

se maiores no período seco. Estes reservatórios, no momento da coleta, apresentavam baixo 

nível decorrente da evaporação, o que resulta uma concentração de partículas sólidas nos 

mesmos. 

 
Os maiores registros para a condutividade elétrica ocorreram no período chuvoso, 

principalmente, para as nascentes 01, 05, 29 relacionando-se com o aporte de matérias 

acrescentado ao corpo hídrico mediante a precipitação ocorrida nesta estação. Entretanto no 

período seco as nascentes 09, 12 e 17, apresentaram-se maiores valores do que o chuvoso, 

provavelmente nesse período, a redução da vazão propiciou um aumento da concentração de 

íons, aumentando, assim, a condutividade elétrica, (Figuras 10 e 11).  

Alves e Garcia (2006) chamam a atenção aos valores estabelecidos pela Resolução do 

CONAMA 357/2005, para condutividade em água doce, que varia de 10 a 1000µS.cm-1. Já o 

valor de sólidos totais dissolvidos para as classes2 e 3 é de 500mg.L-1. O valor médio da 

condutividade e sólidos totais dissolvidos para as nascentes 01, 05, 08, 19 e 29 foram de 

117,68 µS.cm-1 e 57,25mg.L-1 (Tabela 5);  e para as nascentes 03, 07, 09, 12 e 17 foram de 

96,90µS.cm-1 e 49,42mg.L-1 (Tabela 6), atendendo, portanto, à supracitada Resolução do 

CONAMA . 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



72 

 

 

 

Nasc 03 Nasc 07 Nasc 09 Nasc 12 Nasc 17
25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

55,00

60,00

65,00

70,00

75,00

80,00

S
ól

id
os

 T
ot

ai
s 

di
ss

ol
vi

do
s 

( 
m

g.
L-1

)

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

110,00

120,00

130,00

140,00

150,00

C
o

n
d

u
tiv

id
ad

e 
(µ

S
.c

m-1
)

 STD P. seco
 STD P. chuvoso
 Condutividade P. seco
 Condutividade P. chuvoso

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10: Distribuição de sólidos totais dissolvidos e condutividade na água das nascentes do alto curso do rio 
Piauitinga – SE, nos períodos seco (outubro e fevereiro) e chuvoso (abril e agosto). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 11: Distribuição de sólidos totais dissolvidos e condutividade na água das nascentes do alto curso do rio 
Piauitinga - SE, nos períodos seco (fevereiro) e chuvoso (agosto). 
 

As concentrações de nitrato e nitrito nas nascentes avaliadas mantiveram-se, 

respectivamente, abaixo de 10mg.L-1e 1,0mg.L-1, limite estabelecido pelo CONAMA 

357/2005 para as classes 2 e 3. As médias para nitrato e nitrito das nascentes 01, 05,08, 19 e 

29 foram de 2,50mg.L-1 e 0,02mg.L-1(Tabela5) e (Figura 12), e para as nascentes 03, 07, 09, 

12 e 17 foram de 0,14mg.L-1 e 0,06mg.L-1(Tabela6) e (Figura 13). Baixos valores de nitrato 
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foram também detectados por Barreto e Garcia (2010) em seu trabalho na região de Frei 

Paulo-SE, situação esperada em águas naturais superficiais, onde normalmente as 

concentrações de nitrato situam-se entre 0a 0,18mg.L-1, podendo variar de acordo com a 

estação do ano (HADDAD, 2007).Para a Embrapa (2002), teores de nitrato acima de 

0,20mg.L-1 podem favorecer o crescimento de plantas aquáticas, espécies bem visualizadas 

entre as águas das nascentes em estudo(APÊNDICE). Esses valores também foram inferiores 

aos encontrados por Veline et al (2005), onde o valor máximo foi obtido no ambiente  com 

grande acúmulo de plantas aquáticas.  

 
Para o nitrito a concentração em águas naturais é raramente superior a 0,1mg L-1;e 

quando há registro de valores excedentes ao citado, sugere-se investigação de  contaminação 

por efluentes domésticos e industriais, visto que o nitrito é adicionado à água usada em 

processos industriais, como inibidor da corrosão, (RAMOS; CAVALHEIROS, 

CAVALHEIROS, 2006). Os valores de nitrito apresentados neste trabalho estão abaixo de 

0,10mg L-1,indicando que as nascentes avaliadas não apresentam indícios de contaminação 

por efluentes domésticos e industriais ( Figuras 12 e 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Distribuição de nitrato na água das nascentes do alto curso do rio Piauitinga - SE, nos períodos seco 
(outubro e fevereiro) e chuvoso (abril e agosto). 
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Figura 13: Distribuição de nitrato e nitrito na água das nascentes do alto curso do rio Piauitinga - SE, nos 
períodos seco (fevereiro) e chuvoso (agosto). 
 
 

A variação da concentração de amônia distribuída nas nascentes avaliadas foram de 

0,00 a 3,96mg.L-1 (Tabelas 3 e 4) , o maior valor foi registrado para a nascente 09 (Figura 15), 

esta constantemente visitada por bovinos, principalmente no período seco para  

dessedentação,o que pode justificar esse pico, indicador de excremento líquido carregado de 

uréia, visto não haver, nesse período,cultivo ao redor. Já a nascente 29, nesse mesmo período, 

é igualmente visitada, só que por banhistas (Figura 14). As médias destes valores ficaram em 

0,08mg.L-1 para as nascentes 01, 05, 08, 19, e 29 e 0,65mg.L-1 para as nascentes 03, 07, 09, 

12 e 17, (Tabelas 5 e 6), estando dentro do limite estabelecido pelo CONAMA 357/2005, que 

é de 3,75mg.L-1 para faixa de pH menor ou igual a 7,5 exigido para a classe 2. Em águas 

contaminadas por fertilizantes, é possível encontrar valores médios superiores a 3,0 mg.L-1 de 

amônia, como registrado no trabalho de Dorigon; Stolberg, Perdomo (2008), onde os mesmos 

encontraram valor médio de amônia de 3,40mg.L-1, cujo aporte do íon amônio pode ter 

origem nos fertilizantes nitrogenados que são demandados para culturas.Mediante aos dados 

apresentados, não há indícios de contaminação por fertilizantes nos mananciais avaliados. 
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Figura 14: Distribuição de amônia na água das nascentes do alto curso do rio Piauitinga - SE, nos períodos seco 
(outubro e fevereiro) e chuvoso (abril e agosto). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15: Distribuição de amônia na água das nascentes do alto curso do rio Piauitinga - SE, nos períodos seco 
(fevereiro) e chuvoso (agosto). 
 

Nas Figuras 16 e 17 abaixo, nota-se que a distribuição dos valores da dureza nas 

nascentes avaliadas foram de 6,68 a 144,60mg.L-1CaCO3, cujas maiores concentrações se 

deram no mês de fevereiro. Para Libânio (2005) a dureza da água pode ser classificada em 

mole ou branda quando apresentar concentração menor que 50 mg.L-1CaCO3 e dureza 

moderada entre 50 e 150mg.L-1CaCO3. Os valores das médias foram de 44,19mg.L-
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1CaCO3para as nascentes 01, 05, 08, 19, e 29 e 10,22mg.L-1CaCO3 para as nascentes 03, 07, 

09, 12 e 17,(Tabela 5 e 6) o que classifica essas águas na característica mole. Barreto e Garcia 

(2010) detectaram, em trabalho no açude Buri, Frei Paulo - SE, valores de dureza na época 

seca de 155,6 a 165,7mg.L-1 de CaCO3, coincidindo com a faixa de valor encontrado em 

fevereiro neste trabalho. Os resultados de Alves e Garcia (2006) variaram de 20,46 a 

147,30mg.L-1, com um valor médio de 71,0mg.L-1 em águas do rio Poxim-SE, pouco acima 

do encontrado neste trabalho. Para estes autores, a dureza é causada, principalmente, pela 

presença de sais de cálcio e magnésio, juntamente com íons polivalentes como ferro, 

alumínio, manganês e zinco. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16: Distribuição de dureza na água das nascentes do alto curso do rio Piauitinga - SE, nos períodos seco 
(outubro e fevereiro) e chuvoso (abril e agosto). 
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Figura 17: Distribuição de dureza na água das nascentes do alto curso do rio Piauitinga - SE, nos períodos 
seco(fevereiro) e chuvoso (agosto). 

 
 
4. CONCLUSÕES 

 

A partir dos resultados encontrados neste estudo, verifica-se que as características das 

águas nas nascentes do alto curso do rio Piauitinga – SE possuem pH menor que 6,0, 

especificando leitura de moderadamente ácido, fato relacionado aos solos da região.  

 
Observa-se, também, que os maiores valores de turbidez e cor ocorrem no período 

chuvoso. Os resultados apontam que a degradação da mata ciliar e erosões são os 

responsáveis pelo aumento de particulados nos corpos hídricos avaliados, sendo que 70% das 

nascentes encontram-se com os valores dentro do limite estabelecido pela legislação.   

 
Quanto à condutividade elétrica, os maiores valores obtidos foram no período seco, 

proveniente da perda de água para a atmosfera, resultando em um aumento na concentração 

de sais nestes reservatórios. Houve uma bipartição nos resultados dos sólidos totais, onde 

metade das nascentes apresentaram seus maiores valores no período chuvoso e a outra parte 

no período seco.  
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Os nitrogenados, nitrato, nitrito e amônia, caracterizados como nutrientes em todos os 

pontos, apresentam-se dentro dos limites estabelecido pela normatização brasileira, apontando 

que não há indícios de contaminação por derivados químicos proveniente da agricultura, tais 

como fertilizantes e herbicidas. Também não foram detectados efluentes domésticos escoando 

nas proximidades desses reservatórios, fator que contribuiu para detecção de baixos teores 

desses elementos. 

 
As concentrações de dureza encontram-se dentro das solicitações requeridas para 

águas doce da classe 2. Ressalta-se que as maiores concentrações apresentaram-se no período 

seco, época em que a evaporação contribui para o aumento de sais minerais e, também, que as 

lavadeiras exercem a atividade com maior intensidade, favorecendo a adição de compostos 

iônicos proveniente de sabões e detergentes. 

 
Pode-se, então, concluir que as características físicas e químicas das águas das 

nascentes do alto curso do rio Piauitinga–SE estão de acordo com s padrões normais 

estabelecidos na legislação brasileira, entretanto, ressalta-se que os problema encontrados se 

relacionam com a perda da mata nativa, erosão e descarte de resíduos sólidos. Entretanto, os 

valores finais apresentados enquadram essas águas na classe 2, porém medidas de fiscalização 

das áreas reflorestadas e reavaliação do desenvolvimento das espécies replantadas, são 

necessárias para a sustentabilidade desses mananciais. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



79 

 

 

 

REFERENCIAS  
 
AGUIAR NETTO, A. de O. MENDONÇA FILHO, C. J. M. ROCHA, J. C. Águas de 
Sergipe: Reflexões sobre o cenário e limitações. In: Meio Ambiente: Distintos olhares. São 
Cristóvão-SE: UFS. 2010, 178 p. 
 
ALVES, J. P. H, GRACIA, C. A. B. Qualidade da água. In: AGUIAR NETTO, A. de O et al. 
Diagnóstico e avaliação ambiental da sub-bacia hidrográfica do rio Poxim. Relatório 
final. UFS. FAPESE, Aracaju-SE. 2007, 163-196p. 
 
AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION. Standard Methods for Examinations of 
Water andWastwater.21. ed. New York: APHA, 2005. 
 
BARCELLOS, C. M.; ROCHA, M.; RODRIGUES, L. S.; COSTA, C. C.; OLIVEIRA, P. 
R.;SILVA, I. J.; JESUS, E. F. M.; ROLIM, R. G. Avaliação da qualidade da água e percepção 
higiênico-sanitária na área rural de Lavras-MG. Brasil, 1999-2000. Cad. Saúde Pública, Rio 
de Janeiro, 22(9):1967-1978, set, 2006. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/csp/v22n9/21.pdf>. Acesso em: 10 de maio de 2009. 
 
BARRETO, P. R; GARCIA, C. A. B. Caracterização da qualidade da água do açude Buri–
Frei Paulo-SE. rev.Scientia Plena. V.6, n 09. 2010 21p 
 
BOMFIM, J. W; ALMEIDA, U. S; SANTANA, M. dos P. N. A. Preservação no entorno das 
nascentes na sub-bacia do rio Piauitinga no município de Lagarto – SE. Brasil: Uma 
proposta para educação ambiental. 2009. Disponível em: 
<http://egal2009.easyplanners.info/area07/7008_ALMEIDA_UENDEL_SOUZA.pdf>. 
Acesso em 20.06.2010. 
 
BOMFIM, L. F. C; COSTA, I. V. G. da; BENVENUTI, S. M. P. Projeto Cadastro da Infra-
Estrutura Hídrica do Nordeste: Estado de Sergipe. Diagnóstico do Município de Pirambu. 
Aracaju: CPRM, 2002. 
 
BUSS, D. F. Desenvolvimento de um índice biológico para um índice biológico para uso de 
voluntários na avaliação da qualidade dos rios. rev.Oecol. Brasil. 12 (3): 520-530, 2008.11 p 
 
BRASIL, Resolução CONAMA 357/2005. Classificação dos corpos d’água e diretrizes para o 
seu enquadramento e condições e padrões de lançamento de efluentes. 
http://www.mma.gov.br/port/CONAMA/<acesso em 03 de março de 2009> 
 
CARVALHO, A. C. de L; SANTANA, J. L. Direito ambiental brasileiro em perspectiva: 
Aspectos legais, críticas e atuação prática. Curitiba: ed. Juruá, 2009. 528 p. 
 
CASTRO, P. S. Recuperação e conservação de nascentes.Viçosa: CPT, 2007. 272p 
 
COHIDRO. Companhia de desenvolvimento e de recursos hídricos e irrigação de Sergipe. 

Dados meteorológicos do perímetro irrigado no município de Lagarto-SE. 2010. 
 



80 

 

 

 

DORIGON, E. B; STOLBERG, J; PERDOMO, C. C. Qualidade da água em uma microbacia 
de uso agrícola e urbano em Xanxerê – SC. rev. Ciências Ambientais, Canoas, v.2, n.2, p. 
105 a 120, 2008. 
 
EMBRAPA, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Indicadores da qualidade da 
água.2002.Disponivel em:<http://www.embrapa.com.br.> acesso em: 14 de agosto 2010. 
 
FARIAS, M. S. S. Monitoramento da qualidade da água na bacia hidrográfica do rio 
Cabelo. Tese (Doutorado em engenharia agrícola). Universidade Federal de Campina Grande, 
Paraíba, 2006. 152 p. 
 
FONTES, A. L; SANTOS, A. F. Diagnóstico ambiental preliminar na sub-bacia do rio 
Piauitinga –SE. 1999. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Núcleo de Pós-Graduação em 
Geografia (NPGEO), Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 1999. 
 
GONCALVES, C. S.; RHEINHEIMER, D. dos S.; PELLEGRINI, J. B. R.  e  KIST, S. L. 
Qualidade da água numa micro bacia hidrográfica de cabeceira situada em região produtora 
de fumo.Rev.Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, vol.9, n.3, p. 391-399, 2005.  
 
HADDAD, E. A. Influência antrópica na qualidade da água da bacia hidrográfica do rio 
São Miguel, carste do alto São Francisco, Minas Gerais. 2007. 156 p. Dissertação 
(Mestrado em geografia). Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2007. 
 
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cidades@. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?sigla=se#>.Acesso em: 30 jun. 2010. 
 
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE: Produção Agrícola Municipal 
2008. Disponível em:<www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1 acesso em 03 de julho 
de 2010. 
 
LIBANIO, M. Fundamentos da qualidade da água. Campinas-SP: Átomo, 2005. 
 
MAGALHÃES, L. T. S. Qualidade dos solos nas áreas de nascentes do alto curso do rio 
Piauitinga, Lagarto–SE. 2009. Dissertação (Mestrado em Agroecossistemas) Núcleo de Pós-
Graduação em Estudos dos Recursos naturais. (Neren), Universidade Federal de Sergipe, São 
Cristóvão, 2009. 
 
OLIVEIRA, N. L. Agricultura e meio ambiente: Sistemas agrícolas e sustentabilidade 
ambiental na sub bacia do rio Piauitinga (SE). In. Relatório de Iniciação Científica 
PIBIC/CNPq-2001/2002. 
 
PINTO, L. V. A; BOTELHO, S. A; DAVIDE, A. C; FERREIRA, E. Estudo das nascentes da 
bacia hidrográfica do Ribeirão Santa Cruz, Lavras, MG. rev.ScientiaForestalis. N.65, p.197-
206, jun. 2004. 
 
RAMOS, L. A; CAVALHEIRO, C. C. S;  CAVALHEIRO, E. T. G. Determinação de nitrito 
em águas utilizando extrato de flores. Quím. Nova [online]. 2006. vol.29, n.5, disponível em 
pp. Site: <http://www.scielo.br/pdf/qn/v29n5/31080.pdf> acesso em: 10.12.2010 
 



81 

 

 

 

SANTOS, C. M. Ruralidades agrícolas e não agrícolas em Lagarto-SE. Tese de doutorado, 
NPGEO/UFS, 2009, 280 p. 
 
SEMARH Secretaria do estado de meio ambiente e recursos hídricos. Elaboração dos planos 
das bacias hidrográficas dos rios Japaratuba, Piauí e Sergipe. 2010. 471p 
 
SRH, Secretaria de recursos hídricos. BOMFIM, L. F.C; COSTA, I. V. G; BENVENUTI, S. 
M. P. Diagnóstico do município de Lagarto: Projeto cadastro da infra-estrutura hídrica do 
nordeste. Sergipe. 2002. 35p 
 
SILVA, L. C. S. S; Diagnostico ambiental preliminar da sub bacia do rio Piauitinga-Se. In: 
Fontes, A. L. Agricultura e meio ambiente: Sistemas agrícolas e sustentabilidade ambiental 
na sub bacia do rio Piauitinga-Se. Relatório Final agosto 2001/2002 102 p. 
 
SILVA, M. G. Caracterização da qualidade da água na barragem do perímetro irrigado 
Jacarecica I, Itabaina-SE. Dissertação (Agroecossistema-NEREN)-UFS. 2006. 74p. 
 
TUCCI, C. E. M. Gestão da água no Brasil. Brasília: UNESCO, 2001.156 p. 
 
VASCO, A. N; MELLO JÚNIOR, A. V; SANTOS, A. C. A. DA S; D. O. RIBEIRO, D. O; 
TAVARES, E. D; NOGUEIRA, L. C. Qualidade da água que entra no estuário do rio Vaza 
Barris pelo principal fluxo de contribuição de água doce. rev. Sciencia Plena. v. 6. n. 9. 2010. 
10p. 
 
VELINI,E.D; NEGRISOLI, E; CAVENAGHI, A.L; CORRÊA, M.R; BRAVIN, L. F.N; DE 
MARCHI, S.R; TRINDADE, M. L. B; ARRUDA, D.P; PADILHA, F. S. Caracterização da 
qualidade de água e sedimento na UHE Americana relacionados à ocorrência de plantas 
aquáticas.Scielo. 2005, v.23, n.2. 215-223p. Disponível 
em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010083582005000200007&lng
=pt&nrm=iso&tlng=pt> acesso em 20 de dezembro de 2010. 
 
VON SPERLING, M. Princípios do tratamento biológico de águas residuárias. 3. Belo 
Horizonte: Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental. v.1, 2005. 452 p 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 



82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

 

 

INDICADOR MICROBIOLÓGICO NAS NASCENTES DO ALTO CURS O DO RIO 
PIAUITINGA - SE, PARA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGU A E POSSÍVEIS 
USOS 

 

RESUMO 

Indicador microbiológico nas nascentes do alto curso do rio Piauitinga-SE, para 
avaliação da qualidade da água e possíveis usos. 2010. 22p. (Dissertação de Mestrado em 
Desenvolvimento e Meio Ambiente). Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão - SE∗∗∗∗ 

 

A utilização de indicadores tem sido amplamente empregada a avaliação de micro-organismos 
patogênicos presentes na água, uma vez que auxiliam na percepção do estado do ambiente e 
das possíveis implicações com a saúde humana. A água é indispensável a todo ser vivo, por 
meio da qual o funcionamento dos processos metabólicos e fisiológicos do corpo humano é 
assegurado. Entretanto, quando a água é contaminada por agentes microbiológicos 
patogênicos, torna-se um veículo de transmissão de doenças, propagação de mortalidade 
infantil e degradação do corpo hídrico. Lagarto é um município de Sergipe que agrega as 
primeiras nascentes da bacia hidrográfica do rio Piauitinga- SE, sendo que a maioria encontra-
se em áreas rurais. Nesse contexto, realizou-se a determinação dos números mais prováveis 
(NMP/100 ml) de coliformes totais e fecais como bioindicador da qualidade da água de cinco 
nascentes do alto curso do rio Piauitinga - SE, com o objetivo de apontar fatores de risco tanto 
para o consumo humano, como para a balneabilidade, irrigação e dessedentação de animais. 
Os resultados da pesquisa indicam que todas as cinco nascentes avaliadas possuem água 
inapropriada para o consumo humano; se ingerida, tal água pode causar contaminação por 
microorganismos que, por sua vez, ocasionam infecções gastrointestinais dentre outros danos 
à saúde. Para balneabilidade, dessedentação de animais e irrigação, 80% das nascentes estão 
apropriadas, tomando como referência a classe 02, ao passo que 20% das nascentes servem a 
estes usos, considerando a classe 03. Notou-se que grande parte das nascentes são 
constantemente visitadas e suas águas utilizadas para lavagens de roupa, consumo doméstico 
e irrigação, práticas que são sugestivas a contaminações pontuais.  
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ABSTRACT 
 
Microbiological indicator in the sources water of the upper course of Piauitinga river, to 
evaluate the water quality and possible uses.2010. 22p. (Master Dissertation in 
Development and Environmental ). Federal University of Sergipe, São Cristóvão- SE∗∗∗∗ 
 
The use of indicators has been widely used for assessment of pathogenic microorganisms in 
the water, because they help in the perception of the environment and its possible implications 
to human health. Water is essential to every living being, whereby the operation of metabolic 
and physiological processes of the human body assured.. However, when the water is 
contaminated by pathogenic microbial agents, it becomes a vehicle for disease transmission, 
spread of infant mortality and degradation of water resources. Lagarto is a city in the state of 
Sergipe that adds the first sources of the watershed of Piauitinga river, and most of which are 
in rural areas. In this context, has been carried the determination of the most likely numbers 
(NMP/100 ml) of total and fecal coliforms as a bioindicator of water quality of the five 
sources of the Piauitinga river, with the aim of the indentifying risk factors for both 
consumption human, such as for bathing, irrigation and watering livestock. Searches results 
show that all five sources evaluated have inappropriate water for human consumption; If 
ingested, such water can cause contamination by microorganisms which, in turn, cause 
gastrointestinal infections among others damage of human health. For bathing, watering 
livestock and irrigation, 80% of the sources are appropriate, taking as reference the class 
number 02, while 20% of the sources serve to these uses, considering the class number 03. It 
was noted that most of the sources are constantly visited, whether for washing clothes, 
whether for household use and irrigation, practices that are suggestive of the contaminations. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A água é indispensável a todo ser vivo. Por meio dela é assegurado o funcionamento 

dos processos metabólicos e fisiológicos do corpo humano. Para utilização humana, a água 

deve atender ao requisito de potabilidade, esta definida como conjunto de elementos contidos 

na água que não oferecem perigo a saúde humana. Entretanto, quando a água é contaminada 

por agentes microbiológicos patogênicos, torna-se um veículo de transmissão de doenças, 

propagação de mortalidade infantil e degradação do corpo hídrico. 

 
Assegurar o acesso à água de qualidade é uma questão imprescindível para o 

desenvolvimento da humanidade. Além de seu uso para consumo humano, a água é necessária 

em diversos setores como, por exemplo, a irrigação e dessedentação de animais. Por esta 

razão a Portaria nº. 518 de 25 de março de 2004 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2004) 

determinou que a potabilidade da água deve acompanhar procedimentos padrões, cuja 

finalidade é assegurar que a água destinada ao consumo humano não ofereça risco à 

população. Em 2005, foi criada a resolução 357/2005 do Conama, em que se estabeleceram 

alguns critérios de aceitabilidade de número de micro-organismos na água com fins para 

irrigação e dessedentação de animais.  

 
Atualmente, na avaliação de micro-organismos patogênicos presentes na água, os 

quais possam comprometer o consumo desta, são utilizados indicadores que auxiliam na 

percepção do estado do ambiente e suas possíveis implicações na saúde humana. Para Reche; 

Pittol e Fiuza (2010), a existência de organismos patogênicos na água pode-se definir pela 

presença ou ausência de um determinado grupo bioindicador.  Mas, ressalte-se que, para ser 

considerado adequado como indicador ambiental, o micro-organismo deve ser mensurável, 

representativo, comparável e baseado em conceitos científicos, permitindo um monitoramento 

regular e detectado por uma metodologia de fácil interpretação e de valor acessível. 

 
Para Von Sperling (2005), um dos métodos utilizados para detecção de organismos 

indicadores são as bactérias do grupo coliformes, e os principais indicadores de contaminação 

fecal comumente utilizados são os seguintes: coliforme total (CT) e coliforme fecal (CTE). 

Portanto, a detecção desse agente causador de contaminação é essencial para garantir a saúde 

das águas de uma nascente. 
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O município de Lagarto agrega as primeiras nascentes da bacia hidrográfica do rio 

Piauitinga-Se, as quais estão, em sua maioria, inseridas em propriedades rurais, sendo 

constantemente visitadas por moradores que utilizam de tais águas. Para Amaral et al (2003), 

no meio rural, as principais fontes de abastecimento de água são os poços rasos e nascentes, 

fontes bastante susceptíveis à contaminação. 

 
Nesse contexto, é adequado o uso de um indicador microbiológico para avaliar a 

qualidade da água. Dessa forma, buscou-se, nesta pesquisa, a avaliação dos números 

prováveis de coliformes totais e fecais como bioindicador da qualidade das águas nas 

nascentes do alto curso do rio Piauitinga - SE, apontando os fatores de risco tanto para o 

consumo humano, como para balneabilidade, irrigação e dessedentação de animais. 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Área de estudo 

A bacia hidrográfica do rio Piauitinga (Figura 1) localiza-se entre as coordenadas 10° 

34’ 10” e 10° 45’ 12” S e 37° 22’ 20” e 37º 34’ 22” W, apresentando uma área total de 

418,2km2, cujo leito principal é perene em extensão de 150km.  O território desta bacia é 

composto por cinco municípios: Estância, Lagarto, Salgado, Boquim e Itaporanga D’ajuda, ou 

seja, quase 11% da bacia hidrográfica do rio Piauí (OLIVEIRA, 2002). Dentre os rios 

pertencentes à bacia do rio Piauí, apenas o rio Piauitinga possui água doce, responsável pelo 

abastecimento para consumo humano de todos os municípios da região sul e centro sul do 

Estado de Sergipe, totalizando 24 municípios (CARVALHO e SANTANA, 2009). 
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Figura 1 - Representação do estado de Sergipe e suas bacias hidrográficas, com destaque para o rio 
Piauitinga-SE. 
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O presente trabalho foi desenvolvido no município de Lagarto-SE, que se encontra no 

limite geográfico cuja área é de 969,22km² de extensão, e com 183m de altitude média em 

relação ao nível do mar (SANTOS, 2009). 

 
O clima da região, segundo Fontes e Santos (1999), é Megatérmico Subúmido 

C1A’a’, apresentando moderados excedentes hídricos de inverno, com estação seca bem 

definida e deficiência hídrica no verão. A temperatura média anual em 2009 foi de 24,4°C; a 

precipitação total de 1.247,3mm e com média anual em torno de 103,9mm (COHIDRO, 

2010). 

 
Os solos na região de Lagarto evidenciam-se do tipo PLANASOLO solódico eutrófico 

(Plse) e, por serem de textura arenosa, são de baixa fertilidade e, por possuir elevada acidez, 

dificultam por muito tempo os cultivos agrícolas, de forma que são necessários aditivos para o 

cultivo (SANTOS, 2009). Para Magalhães (2009), as características marcantes dos solos no 

alto curso do rio Piauitinga - SE são: o forte hidromorfismo, além de quebra de relevo – 

especificamente no entorno das nascentes –, baixadas e um único sopé de encosta suave de 

topo de tabuleiros costeiros. 

 
A vegetação deste município nos primórdios era formada pela floresta da Mata 

Atlântica, pela Mata do Agreste, pelo cerrado e pela caatinga; atualmente, a Mata do Agreste 

e as pastagens é que ocupam grande parte da área. Havia, em 1996, 2.724 hectares de matas e 

florestas; em 2006, a realidade era de 1.780ha, notando-se uma significativa perda vegetal 

num espaço de 10 anos (SEMARH, 2010). 

 
Devido a esta devastação, e visando a sustentabilidade nas regiões das nascentes, 

inicia em 2007 o projeto Adote um Manancial, parceria do ministério público estadual, 

Universidade Federal de Sergipe e escolas locais, com proposta de trabalho para recuperação 

das áreas degradadas. Dentre os itens elencados para trabalho em campo, estava o isolamento 

das áreas por meio de cercamento, levantamento florístico e o replantio de algumas espécies 

para em seguida estabelecer a fase do monitoramento que ocorre atualmente.  

 
Dentre as espécies replantadas estão as que mais se adaptaram às condições edafo-

climáticas da região, destacando-se: Pau Pombo (Tapirira Guianensis Aubi), Umbaúba 

(Cecropia Pachystachya Trec), Ingá (Ingá Uruguensis Hooker At Arnot), Murici ( Byrsonima 

Basiloba Juss), Caju (Anacardium Occidentale L.), Aroeira (Schinus Terebinthifolia Raddi), 
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Cedro(Cedrela Fissilis Vell), Ipê (Tabebuia Alba), Jatobá (Hymenaea Courbaril L. Var.), 

Jenipapo(Genipa Americana L.), Maria Preta (Melanoxylon Brauna), Mulungu (Erythrina 

Mulungu Mart) e Saboneteiro (Sapindus Saponaria L.) (BOMFIM; ALMEIDA e SANTANA 

2009).  

 
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010), a população da 

bacia hidrográfica do rio Piauitinga é de quase 229.774 habitantes, porém o município de 

Lagarto destaca-se com a maior representação populacional em torno de 94.852 habitantes.  

 
A sede do município e as principais vilas dispõem de abastecimento de água, captada 

de rio e poços artesianos, e distribuída pela Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO. O 

esgotamento sanitário é efetuado através de fossas sépticas e comuns, enquanto o lixo 

coletado é transportado por caçamba e depositado a céu aberto (SRH, 2002). Salienta-se que, 

tanto a distribuição de água quanto a coleta de lixo não são realizadas na maior parte da zona 

rural. 

 
Na agricultura, destacam-se as lavouras de mandioca, laranja, maracujá, milho, feijão, 

fumo e, em menores proporções, o cultivo de batata doce, amendoim, banana, tomate, fava, 

coco-bahia e mamão (IBGE, 2008). Em 1996, a lavoura temporária era cultivada em 6.309 ha, 

chegando, em 2006, a um cultivo de 42.449ha desse município (SEMARH, 2010). Como 

principais efetivos de rebanhos estão a criação de bovinos, eqüinos e suínos; na avicultura, 

destacam-se os galináceos; no setor de saúde, o município é servido por 01 hospital público e 

16 postos/centros de saúde (BOMFIM; COSTA e BENVENUTI, 2002). 

 
 
2.2 Pontos de amostragem e coleta d´água 

 
Das 28 nascentes classificadas no município de Lagarto, por meio do projeto adote um 

manancial, selecionou-se dentre estas 04 pontos, referentes às nascentes 01, 05, 08, 19, além 

de um novo ponto, cadastrado como nascente 29, totalizando 05 pontos para análise. Estes 

pontos encontram-se localizados no alto curso do rio Piauitinga (Figura 2), Todos os pontos 

foram georeferênciados com auxílio do Sistema de Posicionamento Global – GPS, com datum 

SAD-69 onde foram coletadas as informações de latitude e longitude em UTM. As 

coordenadas estão registradas de acordo com a Tabela 1. Boa parte das nascentes estão 

inseridas em propriedades rurais, servindo como fonte de água para a população local. 
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As amostras de água foram coletadas na camada superficial do corpo d’água, 

utilizando-se de frasco âmbar de 250 mL estéril, que foi mantido fechado até o instante da 

coleta para evitar possíveis contaminações. A cada coleta o procedimento de 

acondicionamento era realizado, seguindo-se de caixa de isopor com gelo com a finalidade de 

preservar ao máximo as características das amostras. Em seguida as amostras foram 

transportadas para o laboratório de microbiologia da UFS (Universidade Federal de Sergipe) 

para posterior análise.  

 

Tabela 1. Informações sobre os pontos georeferênciados no alto curso do rio Paiuitinga-SE. 
Nascente Coordenada (UTM) Localização Tipo de reservatório  

01 0656474 e 8792668 Povoado Açú Velho Pontual 
05 0658147 e 8790810 Povoado de Açuzinho Difusa 
09 0659588 e 8791072  Povoado de Juerana Pontual 
19 0657528 e 8793226 Povoado Boa vista do urubu Pontual 
29 0657634 e 8794284 Povoado Brasília Pontual 

Fonte: Coordenada e localização dados por: Neuma Rúbia, 2009, tipo de reservatório informações projeto adote 
manancial. 
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Figura 2 - Representação espacial da bacia hidrográfica do rio Piauitinga-SE, em destaque o alto curso 
do rio.  
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Como Sergipe é marcado por dois períodos um seco e chuvoso, os meses de outubro e 

fevereiro referem-se ao período seco e abril e agosto ao período chuvoso, os dados de 

precipitação e evaporação mensais referentes ao período de outubro de 2009 à agosto de 2010 

estão representados na  Figura 3. Já os valores para a temperatura média mensal estão 

representados na Figura 4 (COHIDRO, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Dados de precipitação e evaporação do município de Lagarto-SE 

 

                  

 

 

 

 

 

Figura 4: Dados de temperatura média mensal do município de Lagarto-SE 
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2.3 Análises microbiológicas 

 
As análises constituíram-se da determinação dos números mais prováveis por 100 mL 

(NMP/100 mL) de coliforme total e fecal, seguindo a metodologia dos tubos múltiplos, onde 

para cada amostra analisada realizou-se, inicialmente, uma diluição seriada de 10-1 que foi 

inoculada em tubos contendo caldo lactosado de concentração dupla, 10-2 e 10-3 em tubos com 

caldo lactosado simples, totalizando 15 tubos sendo cinco para cada diluição, em seguida 

foram incubados por 48 horas a uma temperatura de 37°C, foram considerados positivo os 

tubos com produção de gás. Para confirmação transferiu-se uma alçada de caldo lactosado 

positivo para um tubo com caldo verde brilhante, incubado por 48 h a 35°C. Para a análise de 

coliforme fecal retirou-se uma alçada dos tubos do caldo verde brilhante onde houve 

formação de gás e inoculou-se em tubos com caldo EC (Caldo Escherichia coli), colocados 

em banho maria a 44,5°C por 24 horas, considerando positivo os tubos com formação de gás. 

Todos os procedimentos de coleta, conservação e análise obedeceram às metodologias 

descritas, American Public Health Association (APHA, 2005). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Os resultados obtidos neste estudo foram avaliados no período de outubro de 2009, 

fevereiro de 2010, abril de 2010 e agosto de 2010, a partir das 10 amostras, sendo 8 análises 

para cada nascente, totalizando 80 resultados. Os resultados obtidos encontram-se na Tabela 

2, e os resultados do tratamento estatístico básico, como valor mínimo, máximo, média e 

desvio padrão estão na Tabela 2. Estes resultados são comparados com as resoluções 

CONAMA 274/2000 e a resolução CONAMA 357/2005, juntamente com a portaria 518/2004 

do Ministério da Saúde.  

 
Tabela 2: Resultados das análises microbiológicas, determinação de coliformes totais e coliformes 
termotolerantes na água das nascentes do alto curso do rio Piauitinga-SE. 

 

Pontos 

              CT * NMP.100mL-1 CTE * NMP.100mL-1 
Out/09 Fev/10 Abr/10 Ago/10 Out/09 Fev/10 Abr/10 Ago/10 

Nascente 01 02 52 52 5,4  02 31 52  00 
Nascente 05 69 47 49 6,8  69 15 49  6,8 
Nascente 08 49 > 2400 31  >2400 14 3,7 27  >2400 
Nascente 19 240 47 920  54 81 17 180  47 
Nascente 29 350 >2400 34 6,8  49 430 32  00 

Observações: * NMP.100mL-1= Número mais provável por 100 mililitros.   CT= Coliforme total e CTE= Coliforme 
termotolerantes. 
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COLIFORMES TOTAIS (NMP.100mL -1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Valores dos NMP.100mL-1de coliformes totais (CT), nas nascentes avaliadas na bacia do rio 
Piauitinga- SE. * NMP.100mL-1= Número mais provável por 100 mL. 

COLIFORMES TERMOTOLERANTES (NMP.100mL -1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Valores dos NMP.100mL-1de coliformes termotolerantes (CTE), nas nascentes avaliadas na bacia do 
rio Piauitinga- SE. * NMP.100mL-1= Número mais provável por 100 mL. 
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Tabela 3: Distribuição dos resultados, com mínimo, máximo e a média dos resultados das análises 
microbiológicas, determinação de coliformes totais e coliformes termotolerantes na água das nascentes do rio 
Piauitinga-SE. 

Pontos CT (NMP.100mL-1) CTE (NMP.100mL-1) 
Avaliados 

  Mínimo Máximo Média Mínimo Máximo Média 
Nasc 01 2,00 52,00 27,85 0,00 52,00 21,45 
Nasc 05 6,80 69,00 42,95 6,80 69,00 34,95 
Nasc 08 31,00 >2400,00 1220,00 3,70 >2400,00 611,18 
Nasc 19 47,00 920,00 315,25 17,00 180,00 92,67 
Nasc 29 6,80 2400,00 697,70 32,00 430,00 170,33 

 Observações: * NMP.100mL-1= Número mais provável por 100 mililitros.   CT= Coliforme total e CTE= Coliforme 
termotolerante  Nasc= Nascente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Média dos valores dos NMP.100mL-1 de coliforme total (CT) e coliforme termotolerantes.(CTE), 
referente aos meses de coleta.  *NMP/100 ml = Número mais provável por 100 mililitros. A especificação para 
Balneabilidade (CONAMA, 2000) e irrigação e dessedentação de animais (CONAMA, 2005). 

 

A nascente 01, situada no povoado de Açú Velho, apresentou uma variação dos 

números de coliformes totais (CT), entre 02 a 52 (NMP.100 mL-1) entre os períodos de 

outubro 2009 a agosto de 2010, sendo o que valor de 52 (NMP.100 mL-1) coincidiu com o 

mês de fevereiro e abril (Tabela 2 e Figura 5). Os valores para coliformes termotolerantes 

(CTE), variaram entre 0 (NMP.100 mL-1) em agosto e 52 (NMP.100 mL-1) em abril (Tabela 2 

e Figura 6).  

Os maiores valores registrados tanto para (CT) e (CTE) no mês de abril ocorreram em 

decorrência da alta incidência pluviométrica registrada na região (Figura 5 e 6), fato 
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solo e vegetal sobrenadantes, apontando que neste momento esse manancial estava co

características naturais preservada. 

Figura 8 :Morador retirando água para consumo, nascente 01 no povoado de Açú Velho.
Fonte: Trabalho em campo em 10.02.10 (Foto: Neuma Rúbia). * O rosto foi coberto para proteção da 
imagem. 
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O numero de CT na nascente 05, situada no povoado de Açuzinho variou de 6,8 a 69 

(NMP. mL-1), conforme Tabela 3 e Figura 5, entretanto, seu maior valor referiu-se ao mês de 

outubro e menor valor no mês de agosto. Os valores de CTE apresentaram-se entre 6,8 a 69 

(NMP. mL-1), onde o maior valor registrado foi em outubro e o menor em agosto (Tabela 3 e 

Figura 6), sendo similar aos de CT. Em trabalho no rio Cascavel - PR, Moura; Assumpção, 

Bischoff (2009) observaram que os valores dos números de coliformes totais e fecais foram os 

mesmos, indicando que a origem de contaminação era também a mesma. 

 
De acordo com a média dos valores referidos na Portaria do Ministério da Saúde 

518/2004 (Tabela 3) e segundo a Resolução 274/2000 do CONAMA, estas águas estão 

impróprias para o consumo humano, porém boas para a balneabilidade. Contudo, esses 

valores permitem a utilização da água para irrigação de hortaliças e plantas frutíferas e a 

dessedentação de animais, atendendo a classe 02 resolução CONAMA 357/2005 conforme 

Figura 7. 

 
Para a nascente 09, localizada no povoado de Juerana, o número de CT variou de 31 a 

>2400 (NMP. mL-1). Nos meses de fevereiro e agosto, apresentaram valores >2400 (NMP. 

mL-1), período com baixas pluviosidades, e o menor valor, de 31 (NMP. mL-1), no mês de 

abril, com alta pluviosidade (Tabela 2 e Figura 5). Para CTE a variação ocorreu entre 3,7 e > 

2400 (NMP. mL-1), o menor valor registrado no mês de fevereiro e o maior em agosto (Tabela 

2 e Figura 6).  

 
Quanto ao maior valor de CT e ao menor valor de CTE no mês de fevereiro, 

interpreta-se que a maior presença de microorganismo foi de origem não intestinal. Von 

Sperling (2005) descreve que o grupo de coliformes totais constitui-se em um grande grupo 

de bactérias que têm sido isoladas em amostras de águas e solos poluídos e não poluídos, bem 

como de fezes de seres humanos e outros animais de sangue quente, visto que, segundo 

Lemos; Neto, Dias (2009) a maioria desses microorganismos pode estar presente no solo ou 

em vegetais em decomposição.  

 
Todavia, o CTE é exclusivamente caracterizado como indicador de microorganismo 

de origem fecal, fato apresentado no mês agosto quando os valores de CT e CTE foram 

idênticos, confirmando que toda essa concentração foi de contaminação de origem fecal. Tal 

concentração justifica-se  pelo fato de haver, próximos a esta área, ambientes de pastagens; 
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apesar das cercas que isolavam a área da nascente, o solo também era usado para cultivo 

agrícola, dentre estes: mandioca e laranja.  

 
A água desta nascente não é apropriada para consumo humano e, devido aos maiores 

valores registrados em fevereiro e agosto, está inviabilizada para balneabilidade e 

dessedentação de animais; é, porém, apropriada para irrigação atendendo a classe 03 da 

resolução CONAMA 357/2005 (Figura 7). 

 
A nascente de número 19, que se encontra no povoado de Boa Vista do Urubu, 

apresentou valores de coliformes totais(CT) de 47 a 920 (NMP. mL-1), sendo que o maior 

valor registrado ocorreu no mês de abril e o menor valor em fevereiro (NMP. mL-1), conforme 

Tabela 2 e Figura 5. Para CTE os valores ocorreram entre 17 a 180 (NMP. mL-1), cujo menor 

registro foi em fevereiro e o maior em abril, apontando influência da sazonalidade nos 

resultados (Tabela 2 e Figura 6). Nota-se que no mês de abril ocorreram os maiores índices de 

CT e CTE. Esta relação de aumento de coliformes pode estar associada ao incremento de 

chuvas nesse período na região. Gonçalves et al (2006), quando avaliaram a qualidade da 

água de cabeceira em Nova Boêmia - RS, detectaram que os maiores incrementos de CT 

incidiram no período chuvosos. Farias (2006), realizando um monitoramento na bacia 

hidrográfica do rio Cabelo, em Campina Grande-PB, notou que os maiores níveis de 

contaminação de ordem fecal estiveram concentrados no mês de abril, cuja precipitação 

esteve elevada, ocasionando transporte superficial de material fecal. 

 
Na nascente 29, situada no povoado Brasília, o número de coliformes totais variou de 

6,8 a >2400 (NMP. mL-1), sendo que o maior valor verificado foi de >2400 (NMP. mL-1) no 

mês de fevereiro e o menor valor de 6,8 (NMP. mL-1) no mês de agosto (Tabela 2 e Figura 5). 

Os valores para CTE variaram em 0 a 430 (NMP. mL-1), sendo que o maior valor ocorreu em 

fevereiro e o menor em agosto (Tabela 2 e Figura 6), similar à relação de variação ocorrida 

para os CT.  

 
Observa-se que o mês de fevereiro foi que apresentou a maior concentração de CT e 

CTE, visto ser um mês de baixa pluviosidade, sinalizando que esse incremento não foi gerado 

por arraste superficial por intermédio das precipitações. Vasconcelos; Ignanci, Ribeiros 

(2006), na determinação da qualidade do rio São Lourenço-RS, observaram que durante o 

verão ocorreram os maiores índices de contaminação por coliformes totais, decorrente da 

constante visitação associada ao veraneio na região. Alves e Garcia (2007), em trabalho no rio 
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constituindo-se num local bem visitado por moradores, e, por isso, frequentemente, há 
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Comparando os valores obtidos e com a média (Tabela 3), conclui
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Figura 9: Moradora utilizando água represada do escoamento da nascente (29) para lavagem de suas roupas.      
Fonte: Trabalho em campo em 10.02.10 (Foto:Neuma Rúbia)
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4.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dos resultados obtidos e apresentados neste trabalho, é possível constatar que 

todas as cinco nascentes analisadas encontram-se inapropriadas para o consumo humano. A 

ingestão delas, nas presentes condições, pode causar complicações à saúde, tais como 

infecções gastrointestinais.  

Entretanto, para balneabilidade, as nascentes 01 e 05 estão excelentes; a 19 muito boa; 

a 29 satisfatória; e a 09 imprópria, tomando-se como referência a Resolução 274/2000 do 

CONAMA. Para irrigação e dessedentação de animais, de acordo com a Resolução 357/2005 

do CONAMA, as nascente 01, 05, 19 e 29 enquadram-se na classe 2 estão, ao passo que a 

nascente 09, na classe 3.   

 
Contatou-se que grande parte das nascentes é constantemente visitada, com a 

finalidade tanto de lavagens de roupa, quanto de consumo doméstico e irrigação, práticas que 

são sugestivas às contaminações pontuais e difusas. Contudo, foram os meses chuvosos que 

contribuíram para o aumento de bactérias no corpo hídrico, devido ao arraste superficial de 

elementos presentes no solo, fato que é acentuado devido à fragmentação da mata ciliar na 

região. Já no período seco, os valores encontrados, em sua maioria, sinalizaram interferência 

antrópica.  

 
Os dados também apontam para a importância do acompanhamento das áreas 

replantadas, com a finalidade de conservação desses mananciais, e urgência de implantação 

de sistema de saneamento básico nos povoados de Açuzinho, Açú Velho, Juerana, Boa Vista 

do Urubu e Brasília, a fim de que as comunidades tenham acesso à água tratada para 

consumo, visando reduzir o risco de enfermidades, como, por exemplo, as de ordem 

gastrointestinal. Também, é imprescindível o desenvolvimento de trabalhos de 

conscientização ambiental, visto que os moradores fazem dessas nascentes balneários para 

satisfação pessoal, o que acaba comprometendo a sustentabilidade desse recurso natural.  
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PERFIL SÓCIO AMBIENTAL NO ENTORNO DAS NASCENTES DO ALTO CURSO 
DO RIO PIAUITINGA-SE E SUAS AÇÕES ANTRÓPICAS  

RESUMO 

Perfil sócio ambiental no entorno das nascentes do alto curso do rio Piauitinga-SE e suas 
ações antrópicas. 2010. 29p. (Dissertação de Mestrado em Desenvolvimento e Meio 
Ambiente). Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão- SE∗ 

 
Necessariamente para produzir um espaço implica na ocupação de uma área que ofereça as 
condições mínimas para sobrevivência e isto forçadamente requer a utilização dos recursos 
naturais e principalmente a água. O município de Lagarto agrega as nascentes principais do 
Rio Piauitinga, estas fontes naturais podem estar sofrendo degradação por atividades 
antrópicas, ações que são fruto do desenvolvimento de ocupação dos espaços exercido pelo 
homem. Mediante a esta realidade, o presente trabalho procurou identificar o perfil sócio 
ambiental e as atividades humanas que se desenvolveram nos arredores desses mananciais. Os 
resultados apontaram que as condições de saneamento são precárias, visto que a maioria da 
população vive sem acesso ao sistema de tratamento de esgoto, valendo-se do uso de fossas 
em sua residência, boa parte da água para consumo é proveniente de cisternas e a prática de 
queima dos resíduos é bastante adotada pela população. Das atividades exercidas no entorno 
das nascentes, a principal é a agricultura, pois é a maior fonte de renda da região, seguida pela 
atividade em casa de farinha. A atividade de lavagem de roupa não é exercida para obtenção 
do sustento e sim como rotina pessoal. Portanto, conclui-se que, dentre os problemas 
ambientais observados pelos moradores, estão o desmatamento, a deposição de lixo e descarte 
de manipuiera no solo. Mesmo com o replantio, a população ainda aponta a existência de 
perda da mata nativa no entorno dessas nascentes, norteando que a população carece de 
orientação sobre a importância da mata ciliar para os mananciais. Considerando que o 
município de Lagarto apresenta quase 50% da população inserido em espaços rurais, o 
processo de degradação dos corpos hídrico nestes locais é comprometedor para o 
desenvolvimento sustentável desses povoados, sugerindo ao poder público local medidas que 
minimizem a falta de saneamento e conservação do solo buscando atender a qualidade de vida 
nessa região.  
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ABSTRACT 

Profile of partner management in the vicinity of high springs river course Piauitinga up 
and your actions anthropogenic. 2010. 29p. ((Master Dissertation in Development and 
Environmental). Federal University of Sergipe, São Cristóvão- SE∗ 
 

Necessarily to produce a space implies the occupation of an area that provides the minimum 
conditions for survival and this requires the forced use of natural resources and especially 
water. The town of Lizard brings together the main sources of Rio Piauitinga these natural 
sources may be suffering from degradation by human activities, actions that are the fruit of 
occupation of space exercised by man. By this fact the present study sought to identify the 
socio environmental and human activities that have developed in the vicinity of these springs. 
The results showed that the sanitary conditions are precarious, since the majority of people 
live without access to sewage treatment system, taking advantage of the use of drains in your 
home, the drinking water comes from much practice and tanks burning of waste is highly 
taken by the population. Of the activities performed in the vicinity of the springs is to 
agriculture as the main, it is the largest source of production in the region. Then the activity in 
the flour mill is also responsible for the source of family income. The activity of washing 
clothes is not exercised to obtain sustenance, but as routine. Therefore it is concluded that the 
region of study environmental problems observed by the residents, are deforestation, waste 
disposal in the vicinity of the sources and disposal of cassava in the ground. Even with 
replanting the population still points to the existence of loss of native forest around these 
springs, guiding the population lacks guidance on the importance of riparian forest to the 
springs. Whereas, the City of Lizard has almost 50% of the population placed in rural areas, 
the process of degradation of water bodies in these areas is compromising for the sustainable 
development of those villages, prompting the local government measures to minimize the lack 
of sanitation and maintenance land use trying to meet the quality of life in this region.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Conhecer uma bacia hidrográfica em seus aspectos climáticos, geomorfológicos, 

biológicos e hídricos, contribui para o detalhamento de suas características, entretanto, as 

interações humanas exercidas neste ambiente permitem a tipificação de degradações 

ambientais nos espaços ocupados pelo homem. Necessariamente para produzir um espaço 

implica na ocupação de uma área que ofereça as condições mínimas para sobrevivência e isto 

forçadamente requer a utilização dos recursos naturais e principalmente a água.  

 
Para Santos et al (2007), os fatores sociais, culturais e econômicos devem ser 

observados por considerar que há interações das atividades humanas com o meio ambiente. 

As ações antrópicas são o produto dessa relação que pode ser harmoniosa ou deletéria, e para 

a verificação dessas possibilidades, demanda o conhecimento do comportamento dos 

indivíduos desenvolvido no espaço. Fontanella et al (2009) acredita que as pressões 

antrópicas podem ser verificadas por meio de informações sobre o uso da terra, demografia, 

condição de vida, infra estrutura e serviços na região que se pretende avaliar. 

 
O município de Lagarto agrega as nascentes do Rio Piauitinga, estas segundo Castro 

(2007), são as fontes de água que surgem em determinados locais da superfície do solo e são 

facilmente encontradas no meio rural. Entretanto quando uma nascente é afetada, em função 

do mau uso da sua bacia hidrográfica, pode esperar que a sua vazão aos poucos diminua, 

mesmo com a natureza lutando para manter o equilíbrio na busca de preservar as condições 

naturalmente estabelecidas (CASTRO 2007). 

 
Nessa região a área rural é bastante explorada pela prática da agricultura, produções de 

farinha, e nos locais de nascentes também ocorrem a utilização das águas para lavagem de 

roupas. Por esse motivo o conhecimento sobre o local permite a identificação da dinâmica dos 

processos que interferem a qualidade ambiental, permitindo a avaliação do problema e as 

perspectivas de soluções.  

 
Nesse contexto, este trabalho procurou identificar o perfil sócio ambiental existente no 

alto curso do rio Piauitinga-SE, quais atividades humanas se desenvolveram nos arredores 

desses mananciais, e qual a importância dessas nascentes para esta população, procurando 

alertar as possíveis implicações ao meio ambiente, e se estas atividades podem comprometer a 

sustentabilidade das nascentes que são as verdadeiras fontes de água para a população.  
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Área de estudo 

A bacia hidrográfica do rio Piauitinga (Figura 1) localiza-se entre as coordenadas 10° 

34’ 10” e 10° 45’ 12” S e 37° 22’ 20” e 37º 34’ 22” W, apresentando uma área total de 

418,2km2, cujo leito principal é perene em extensão de 150km.  O território desta bacia é 

composto por cinco municípios: Estância, Lagarto, Salgado, Boquim e Itaporanga D’ajuda, ou 

seja, quase 11% da bacia hidrográfica do rio Piauí (OLIVEIRA, 2002). Dentre os rios 

pertencentes à bacia do rio Piauí, apenas o rio Piauitinga possui água doce, responsável pelo 

abastecimento para consumo humano de todos os municípios da região sul e centro sul do 

Estado de Sergipe, totalizando 24 municípios (CARVALHO e SANTANA, 2009). 
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Figura 1 Representação do estado de Sergipe e suas bacias hidrográficas, com destaque para a bacia do rio 
Piauitinga-SE. 
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O presente trabalho foi desenvolvido no município de Lagarto-SE, que se encontra no 

limite geográfico cuja área é de 969,22km² de extensão, e com 183m de altitude média em 

relação ao nível do mar (SANTOS, 2009). 

 
O clima da região, segundo Fontes e Santos (1999), é Megatérmico Subúmido 

C1A’a’, apresentando moderados excedentes hídricos de inverno, com estação seca bem 

definida e deficiência hídrica no verão. A temperatura média anual em 2009 foi de 24,4°C; a 

precipitação total de 1.247,3mm e com média anual em torno de 103,9mm (COHIDRO, 

2010). 

 
Os solos na região de Lagarto evidenciam-se do tipo PLANASOLO solódico eutrófico 

(Plse) e, por serem de textura arenosa, são de baixa fertilidade e, por possuir elevada acidez, 

dificultam por muito tempo os cultivos agrícolas, de forma que são necessários aditivos para o 

cultivo (SANTOS, 2009). Para Magalhães (2009), as características marcantes dos solos no 

alto curso do rio Piauitinga - SE são: o forte hidromorfismo, além de quebra de relevo – 

especificamente no entorno das nascentes –, baixadas e um único sopé de encosta suave de 

topo de tabuleiros costeiros. 

 
A vegetação deste município nos primórdios era formada pela floresta da Mata 

Atlântica, pela Mata do Agreste, pelo cerrado e pela caatinga; atualmente, a Mata do Agreste 

e as pastagens é que ocupam grande parte da área. Havia, em 1996, 2.724 hectares de matas e 

florestas; em 2006, a realidade era de 1.780ha, notando-se uma significativa perda vegetal 

num espaço de 10 anos (SEMARH, 2010). 

 
Devido a esta devastação, e visando a sustentabilidade nas regiões das nascentes, 

inicia em 2007 o projeto Adote um Manancial, parceria do ministério público estadual, 

Universidade Federal de Sergipe e escolas locais, com proposta de trabalho para recuperação 

das áreas degradadas. Dentre os itens elencados para trabalho em campo, estava o isolamento 

das áreas por meio de cercamento, levantamento florístico e o replantio de algumas espécies 

para em seguida estabelecer a fase do monitoramento que ocorre atualmente.  

 
Dentre as espécies replantadas estão as que mais se adaptaram às condições edafo-

climáticas da região, destacando-se: Pau Pombo (Tapirira Guianensis Aubi), Umbaúba 

(Cecropia Pachystachya Trec), Ingá (Ingá Uruguensis Hooker At Arnot), Murici ( Byrsonima 

Basiloba Juss), Caju (Anacardium Occidentale L.), Aroeira (Schinus Terebinthifolia Raddi), 
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Cedro(Cedrela Fissilis Vell), Ipê (Tabebuia Alba), Jatobá (Hymenaea Courbaril L. Var.), 

Jenipapo(Genipa Americana L.), Maria Preta (Melanoxylon Brauna), Mulungu (Erythrina 

Mulungu Mart) e Saboneteiro (Sapindus Saponaria L.) (BOMFIM; ALMEIDA e SANTANA 

2009).  

 
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010), a população da 

bacia hidrográfica do rio Piauitinga é de quase 229.774 habitantes, porém o município de 

Lagarto destaca-se com a maior representação populacional em torno de 94.852 habitantes.  

 
A sede do município e as principais vilas dispõem de abastecimento de água, captada 

de rio e poços artesianos, e distribuída pela Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO. O 

esgotamento sanitário é efetuado através de fossas sépticas e comuns, enquanto o lixo 

coletado é transportado por caçamba e depositado a céu aberto (SRH, 2002). Salienta-se que, 

tanto a distribuição de água quanto a coleta de lixo não são realizadas na maior parte da zona 

rural. 

 
Na agricultura, destacam-se as lavouras de mandioca, laranja, maracujá, milho, feijão, 

fumo e, em menores proporções, o cultivo de batata doce, amendoim, banana, tomate, fava, 

coco-bahia e mamão (IBGE, 2008). Em 1996, a lavoura temporária era cultivada em 6.309 ha, 

chegando, em 2006, a um cultivo de 42.449ha desse município (SEMARH, 2010). Como 

principais efetivos de rebanhos estão a criação de bovinos, eqüinos e suínos; na avicultura, 

destacam-se os galináceos; no setor de saúde, o município é servido por 01 hospital público e 

16 postos/centros de saúde (BOMFIM; COSTA e BENVENUTI, 2002). 

 

2.2 Levantamento das informações sócio econômico e ambiental 

 
O levantamento de dados primários sobre o perfil da população que vive no entorno 

das nascentes e suas atividades, foram realizados por meio de caminhada aleatória nos 

povoados do alto curso do rio Piauitinga-SE (Figura 2), para aplicação das entrevistas. Os 

dados secundários foram adquiridos na Secretaria de Saúde do Município de Lagarto-SE, 

cujas informações foram referentes ao número de moradores, abastecimento e tratamento de 

água, destino dos resíduos e tipo de moradia existente nos povoados de Açu Velho, Açuzinho, 

Brasília, Boa Vista do Urubu, Boa Vista e Juerana.  
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Realizou-se o registro fotográfico dos pontos como agricultura, lavagem de roupa e 

descarte do resíduo líquido provenientes do processamento da mandioca, em seguida medidos 

com auxílio do Sistema de Posicionamento Global GPS, com datum SAD-69 onde foram 

coletadas as informações de latitude e longitude em UTM e posteriormente plotados em mapa 

(Figura 3). As coordenadas estão registradas de acordo com a Tabela 1.  

 

Tabela 1. Informações sobre os pontos de pressões antrópicas no alto curso do rio Paiuitinga-SE. 

Ponto Pressão antrópica Coordenada 
P1 (Quadrado marrom) Resíduo líquido processo da mandioca 0656816  e  8791836 
P2 (Quadrado marrom) Resíduo líquido processo da mandioca 0657177  e  8794126 
P3 (Triangulo azul) Lavagem de roupa 0656465  e  8792652 
P4 (Triangulo azul) Lavagem de roupa 0657485  e  8792934 
P5 (Triangulo azul) Lavagem de roupa 0657634  e  8794284 
P6 (Circulo verde escuro) Agricultura 0660466  e  8794168  
P7 (Circulo verde claro) Agricultura 0657283  e  8794220 
Fonte: Coordenada e localização dados por: Neuma Rúbia, 2009. 
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Figura 2 Representação espacial da bacia hidrográfica do rio Piauitinga-SE, em destaque o alto curso do 
rio.  

. 
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Figura 3  Representação espacial dos pontos de ações antrópicas georreferenciados na área da bacia hidrográfica 
do alto curso do rio Piauitinga-SE. 
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Como o Estado de Sergipe é marcado por dois períodos um seco e chuvoso, os meses 

de outubro e fevereiro referem-se ao período seco, enquanto abril e agosto ao período 

chuvoso. Os dados de precipitação e evaporação mensais referentes ao período de outubro de 

2009 a agosto de 2010 estão representados na Figura 4; os valores para a temperatura média 

mensal estão representados na Figura 5 (COHIDRO, 2010).    

 

 

 

 

 

Figura 4  Dados de precipitação e evaporação média mensal do município de Lagarto-SE 

Figura 5  Dados da temperatura média mensal do município de Lagarto-SE 
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2.3 Entrevistas 

 
Na investigação qualitativa a entrevista é utilizada para recolher dados descritivos na 

linguagem do próprio sujeito. Para Marconi e Lakatos (2008), é um procedimento de coleta de 

dados que ajuda no diagnóstico e segundo Gil (2009), é a forma de interação social com o 

objeto de pesquisa.  

 
Portanto, elaborou-se formulário de entrevista semi-estruturada (APÊNDICE), 

contendo 20 perguntas das quais 2 eram específicas a cada atividade, com o intuito de 

verificar informações sobre o perfil sócio econômico, qual o significado das nascentes, a 

percepção dos entrevistados sobre os impactos dos resíduos deixados no ambiente e se era 

necessário fazer algo em relação a estes mananciais. Triviños (2009) esclarece que essas 

perguntas não surgem por acaso, elas são resultados de uma teoria que orienta o pesquisador e 

toda informação que o mesmo já recolheu sobre o fenômeno social que interessa, e que o 

processo da pesquisa semi estruturada dá melhores resultados com diferentes grupos de 

pessoas.  

 

2.4 Amostragem e Análise dos dados 

 
Embasado nesse contexto, as entrevistas foram realizadas em uma amostragem de 45 

indivíduos que vivem próximos as nascentes, dos quais 17 eram agricultores, 18 trabalhadores 

da casa de farinha e 10 lavadeiras. Este trabalho desenvolveu-se entre abril, julho, agosto e 

novembro de 2010, totalizando 6 visitas. Para tanto o tamanho da amostra não foi definida 

mediante cálculos estatísticos, ressaltando que o tamanho desta não é uma questão limitante 

desse objeto de pesquisa.  

 
A elaboração de tabelas, gráficos, codificação e análise do conteúdo foram conforme 

Triviños (2009), e Rudio (2009). Portanto, as informações citadas na metodologia permitem a 

realização de um estudo exploratório e descritivo. Triviños, destaca que a pesquisa 

exploratória permite ao pesquisador o aprofundamento do seu estudo nos limites de uma 

realidade especifica, buscando maior conhecimento, para em seguida, planejar uma pesquisa 

descritiva. Partindo dessa primícia, segue-se a pesquisa descritiva, cujo objetivo é a descrição 

das características de uma determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de 

relação entre variáveis, (GIL, 2009). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Perfil sócio econômico 

 
Os povoados visitados em campo encontram-se na Figura 6, dentre estes o que 

apresenta maior população é o de Brasília com 3.244 mil habitantes e o menos populoso é o 

povoado de Açu Velho. 

 

 

 

Figura 6 Números de habitantes estudados no alto curso do rio Piauitinga-SE 
                            Fonte: DAB-DATASUS SIAB, 2010 

 
O nível de escolaridade dos entrevistados apresenta-se com 51% até a 4° ano do 

ensino fundamental e 2% com instrução até o ensino médio completo (Figura 7). Para o 

tempo de residência na região 49% vivem a mais de 10 anos e apenas 2% residem a 1 ano 

(Figura 8). A renda familiar dos entrevistados encontra-se com 78% abaixo de um salário 

mínimo, 13% recebem um salário mínimo e apenas 9% acima de um salário (Figura 9). 

Quanto à faixa etária a maior representação foi de 47% entre 25 a 40 anos e a menor 4% até 

25 anos de idade (Figura 10), nota-se que entre os entrevistados não houve menor de idade, 

fato que não foi intencional. 
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Figura 11

Tabela 2: Tipo das residências nos povoados estudados no alto curso do rio Piauitinga
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Fonte: DAB-DATASUS SIAB, 2010
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Açuzinho 
Açu Velho 

Brasília 
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Boa Vista do Urubu 
Juerana 
DATASUS SIAB, 2010

1 pessoa 2 pessoas

Tabela 2 apresenta que as construções residenciais desenvolvidas nos povoados em 

sua maioria são de tijolo, destacando-

residindo nessas condições. O povoado de Boa Vista do Urubu é a maior representação de 

casas construídas com taipa revestida significando a percentagem de 8,47%, porém com 

construção de taipa não revestida o mesmo apresentou 11,02%.

Com os dados das entrevistas constatou

residência é a maior representação com 31%, e o menor índice de 2% nas condições de 1 

or residência, conforme Figura 11

Quantidade estimada de habitantes por residência no alto curso do rio Piauitinga

Tipo das residências nos povoados estudados no alto curso do rio Piauitinga

Tijolo/adobe
N 

150 
97 
954 
803 
95 
134 

DATASUS SIAB, 2010 

18%

31%

2 pessoas 3 pessoas

Tabela 2 apresenta que as construções residenciais desenvolvidas nos povoados em 

-se o povoado de Boa Vista com 99,63% da população 

residindo nessas condições. O povoado de Boa Vista do Urubu é a maior representação de 

casas construídas com taipa revestida significando a percentagem de 8,47%, porém com 

construção de taipa não revestida o mesmo apresentou 11,02%.

Com os dados das entrevistas constatou

residência é a maior representação com 31%, e o menor índice de 2% nas condições de 1 

conforme Figura 11. Todos os entrevistados habitam em casa 
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Tabela 2 apresenta que as construções residenciais desenvolvidas nos povoados em 

se o povoado de Boa Vista com 99,63% da população 

residindo nessas condições. O povoado de Boa Vista do Urubu é a maior representação de 

casas construídas com taipa revestida significando a percentagem de 8,47%, porém com 

construção de taipa não revestida o mesmo apresentou 11,02%. 
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Tabela 2 apresenta que as construções residenciais desenvolvidas nos povoados em 

se o povoado de Boa Vista com 99,63% da população 

residindo nessas condições. O povoado de Boa Vista do Urubu é a maior representação de 

casas construídas com taipa revestida significando a percentagem de 8,47%, porém com 

se que o numero de 5 habitantes por 

residência é a maior representação com 31%, e o menor índice de 2% nas condições de 1 

. Todos os entrevistados habitam em casa 

Quantidade estimada de habitantes por residência no alto curso do rio Piauitinga

Tipo das residências nos povoados estudados no alto curso do rio Piauitinga-SE 

Taipa não revestida
N 
00  
01 
14 
01 
13 
 00 

acima de 5

120

Tabela 2 apresenta que as construções residenciais desenvolvidas nos povoados em 

se o povoado de Boa Vista com 99,63% da população 

residindo nessas condições. O povoado de Boa Vista do Urubu é a maior representação de 

casas construídas com taipa revestida significando a percentagem de 8,47%, porém com 

se que o numero de 5 habitantes por 

residência é a maior representação com 31%, e o menor índice de 2% nas condições de 1 

. Todos os entrevistados habitam em casa 

Quantidade estimada de habitantes por residência no alto curso do rio Piauitinga-SE 

Taipa não revestida 
% 
00  
0,95 
1,43 
0,12 
11,02 
 00 

120 

 

 

Tabela 2 apresenta que as construções residenciais desenvolvidas nos povoados em 

se o povoado de Boa Vista com 99,63% da população 

residindo nessas condições. O povoado de Boa Vista do Urubu é a maior representação de 

casas construídas com taipa revestida significando a percentagem de 8,47%, porém com 

se que o numero de 5 habitantes por 

residência é a maior representação com 31%, e o menor índice de 2% nas condições de 1 

. Todos os entrevistados habitam em casa 



121 

 

 

 

As informações citadas ressaltam que, o perfil sócio econômico da região em estudo é 

caracterizado por pessoas com pouca escolaridade que em sua maioria nasceram ou já vivem 

a mais de 10 anos na região e sobrevivem com menos de 1 salário mínimo, contudo vivem em 

residência própria. A maior parcela convivem com 3 a 5 habitantes nas residências. 

Destacaram-se os povoados de Açuzinho, Açu Velho, Boa Vista do Urubu e Juerana com o 

menor número de população, porém, com o maior número de habitantes estão os povoados de 

Brasília e Boa Vista. Vale ressaltar que mais de 80% da população reside em casa de 

alvenaria. 

 

3.2 Perfil sócio ambiental 

 
A Tabela 3 a seguir apresenta dados referentes ao abastecimento de água nos 

povoados em estudo, onde mais de 95% da população dos povoados de Boa Vista do Urubu e 

Juerana utilizam água proveniente de poço ou nascente. Já para abastecimento publico mais 

de 45% da população de Brasília e Boa Vista dispõe desse serviço.  

 

Tabela 3: Abastecimento de água nos povoados estudados no alto curso do rio Piauitinga-SE 

Povoado Rede pública Poço ou nascente 
Povoado N % N % 
Açuzinho 75 50 38 25,33 
Açu Velho 13 12,38 92 87,62 

Brasília 466 47,50 506 51,58 
Boa Vista  457 56,70 337 41,81 

Boa Vista do Urubu 04 3,39 114 96,61 
Juerana 03 2,24 131 97,76 

Fonte: DAB-DATASUS SIAB, 2010 

 
Conforme Tabela 4, entre os entrevistados, 87% percebem um cheiro bom na água que 

consomem e 98% consideram a cor clara, e o gosto doce percebido por 89%. Salienta-se que, 

11% acham ruim e salobra a água proveniente do abastecimento público. 

 

Tabela 4: Informação da característica da água de consumo, pelos entrevistados estudados no alto curso do rio 
Piauitinga-SE 

Cheiro Cor Cheiro 
 N %  N % N N % 

Bom 39 87 Clara 44 98 Doce 40 89 
Ruim 05 11 Escura 01 02 Amarga 00 00 
Nda 01 02 Amarelada 00 00 Salobra 05 11 

Fonte: Dados das entrevistas semi estruturada realizada na área de estudo 



 

consumo e 44% contam com o serviço de abastecimento publico ofertado pela DESO 

(Companhia de Saneamento de Sergipe).

empregada nos povoados Açu Velho com 71,43% e Boa Vista com 59,55%, entretanto, há 

51,33% de indivíduos em Açuzinho que não realiza nenhum tratamento na água de consumo. 

Com o procedimento de fervura destaca

o povoado de Boa Vista do Urubu com 41,34%, conforme Tabela 5.
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A Tabela 6 aponta a forma de eliminação dos resíduos sólidos provenientes das 

residências nos povoados em estudo. O povoado de Boa Vista destacou-se com 86,97% da 

população servida com coleta pública. O percentual povoado de Açu Velho para queima de 

lixo foi de 82,86% representando o maior índice, e na prática de deposição a céu aberto, 

Açuzinho foi considerado o maior praticante com 58% de representação desse hábito. 

 
Tabela 6: Destino dos resíduos sólidos nos povoados estudados no alto curso do rio Piauitinga-SE 

Povoado Coleta publica Queima Céu aberto 
  N % N % N % 

Açuzinho 52 34,67 11 7,33 87 58 
Açu Velho 00 00 87 82,86 18 17,14 

Brasília 721 73,5 240 24,46 20 2,04 
Boa Vista  701 86,97 45 5,58 60 7,44 

Boa Vista do Urubu 24 20,34 88 74,58 06 5,08 
Juerana 2 1,49 130 97,01 2 1,49 

Fonte: DAB-DATASUS SIAB, 2010 

 
 

Dos entrevistados 51%, contam com o serviço de coleta pública e 47% têm a prática 

da queima dos resíduos provenientes das atividades domésticas e 2% praticam as duas 

técnicas, (Figura 13). 

 

  

 

 

Tabela 5: Tratamento da água para consumo nos povoados estudados no alto curso do rio Piauitinga-SE 

 Povoado Filtração Fervura Cloração Sem tratamento 
  N % N % N % N % 

Açuzinho 51 34 13 8,67 09 06 77 51,33 
Açu Velho 75 71,43 01 0,95 10 9,52 19 18,10 

Brasília 461 46,99 03 0,31 145 14,78 372 37,92 
Boa Vista  480 59,55 09 1,12 107 13,28 210 26,05 

Boa Vista do Urubu 40 33,9 00 00 49 41,53 29 24,58 
Juerana 07 5,22 108 80,6 05 3,73 14 10,45 

Fonte: DAAB-DATASUS SIAB, 2010 
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efluentes do banheiro, 68% incineram o lixo gerado na propriedade e apenas 20% da 

população recolhe o lixo por sistema público.  

 
O povoado de Açuzinho é o melhor servido por serviços de sistema de esgoto, 

abastecimento de água e coleta dos resíduos por rede pública. Nesses povoados a prática de 

captação de água para consumo por meio de cisterna é inferior aos demais, porém são os 

maiores praticantes de deposição de lixo a céu aberto.  

 
Entretanto o povoado de Boa Vista apresenta o melhor índice de abastecimento de 

água, coleta dos resíduos e sistema de esgoto por sistema público, a prática de queima é 

pequena e inferior ao do descarte a céu aberto 

 
3.3 Perfil das atividades e percepção dos entrevistados sobre as nascentes 

 
Conforme a Tabela 8 percebe-se que, as atividades em casa de farinha e agricultura 

foram os maiores percentuais. Para os agricultores e trabalhadores das casas de farinha estas 

atividades constituem a principal fonte de renda da família, porém a atividade de lavagem de 

roupa não é realizada como fonte de sustento. Todas as atividades descritas ficam próximas as 

nascentes.  

 
 

 

A Figura 14 representa a atividade de lavagem de roupa, onde as entrevistadas fazem 

uso de sabão em pó e em barra, alvejante e amaciantes, as esfregações são feitas em uma barra 

de cimento que foi colocada em uma das extremidades destas nascentes, o enxágue é feito 

diretamente nessas fontes.  

 
Abordou-se nas entrevistas se os produtos usados na lavagem da roupa poderiam 

prejudicar a água das nascentes, 3 responderam Sim, 3 responderam Não, 3 responderam que: 

não sabia responder e 1 respondeu Se a água é corrente não prejudica, mas se não for faz sim. 

Tabela 8: Característica das atividades desenvolvidas no entorno povoados estudados no alto curso do rio 
Piauitinga-SE 

Tipo de Atividade Principal fonte de renda Próximo a nascente 
 N % Não Sim Não Sim 

Casa de Farinha 18 40 00 100% 00 100% 
Agricultura 17 38 00 100% 00 100% 
Lavadeiras 10 22 100% 00 0% 100% 

Fonte: Dados das entrevistas semi estruturada realizada na área de estudo 
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Nos dados discorridos anteriormente, das atividades exercidas no entorno das 

nascentes está à agricultura como a principal, pois é a maior fonte de produção da região. 

Nesta a aplicação de adubos químicos e orgânicos são constantes, segundo Merten e Minella 

(2002), esses elementos são utilizados para compensar o desequilíbrio produtivo onde a 

capacidade do solo é comprometida.  Magalhães (2009), em estudo do solo na região do alto 

curso do rio Piauitinga-SE, verificou que os resultados demonstraram a baixa fertilidade 

natural dos sítios estudados e a baixa eficiência na reciclagem realizada pela vegetação local. 

Contudo não foi identificado nas análises da água valores de compostos nitrogenados que 

comprometesse a qualidade dos mananciais, porém chama-se a atenção que em ambientes 

agricultáveis, é comum a alta taxa de nitrato em águas subterrâneas, o que pode justificar a 

não detecção de valores elevados haja vista, que só foi avaliada a água superficial.  

 
Em seguida a atividade em casa de farinha é também responsável pela fonte de renda 

familiar, segundo o IBGE (2008), a mandioca é um dos produtos agrícolas com alta produção 

nessa região tornando-se a matéria prima das casas de farinha. Para Cereda (2001), a cultura 

da mandioca é exercida principalmente, junto a famílias de menor poder aquisitivo e sua 

utilização é feita em duas opções: uma direta, pelo consumo culinário ou de mesa, outra o 

industrial pelo qual se processa a farinha de mandioca e a extração da fécula. Na percepção 

Figura 18: Utilização de adubo químico na lavoura, povoado Boa Vista, alto curso do rio Piauitinga-SE.   
Foto: Neuma Rúbia em 24.11.10  . * O rosto foi coberto  para proteção da imagem. 
. 
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dos entrevistados 61% opinaram que a manipueira pode prejudicar a qualidade de água das 

nascentes, visto que na região há relatos de perda de cisterna onde a água permaneceu com 

odor desagradável e amargo ao paladar. A exposição desses resíduos no solo pode trazer 

danos ao meio ambiente.  

 
Embora categorizada a atividade de lavagem de roupa não é exercida para obtenção do 

sustento e sim como rotina pessoal. As entrevistadas informaram que frequentam as 

nascentes, pois não dispõem de água encanada e que a lavagem feita na fonte deixa a roupa 

mais limpa. Nas informações apresentadas o maior índice de resíduos encontrados no entorno 

das nascentes são provenientes dessa atividade, a característica dos resíduos são vasilhas 

plásticas, roupas, calçados e sacolas plásticas. A opinião das lavadeiras sobre a possibilidade 

dos produtos usados na lavagem trazerem risco a qualidade da água das nascentes foi 

diversificada, um terço sabiam que sim, outra parte considerava que não e que não sabia 

explicar. As nascentes em estudo utilizadas para lavagem são Boa Vista do Urubu, Açú Velho 

e Brasília. 

 

3.4 Percepção dos entrevistados sobre as nascentes 

  
No questionamento sobre a “Realização de algo em relação as nascentes”, 93% dos 

entrevistados acham que sim, 5% não souberam responder e 2% acham que não (Figura 19). 

No item que propõe “O que fazer para melhorar as nascentes”, foi realizado uma 

categorização de palavra chave emitidas pelos entrevistados sendo distribuída em: Limpeza, 

Cuidar, Não jogar lixo, Deixar a mata nativa. A palavra Limpeza aparece na maioria do 

discurso dos entrevistados. Um depoimento que se destacou foi do entrevistado 44: Manter 

limpa, não jogar roupa, vaso, manter sempre limpa. Na Figura 20 aponta resíduos deixados 

no entorno das nascentes, prática comum nos ambientes de lavagem de roupa.  Outro 

depoimento foi do entrevistado 27: Primeiro deixar ela coberta de mato, não pode ter lixo, 

não pode lavar coisa com óleo.  

 
Por último, os entrevistados foram questionados em relação ao “Significado das 

nascentes para eles". As palavras chaves emitidas foram: Tudo, Boa, Muita coisa, Natureza e 

Vida. Nos depoimentos recolhidos o entrevistado 35 chamou a atenção: É o bem da 

humanidade. É a vida gente e se a gente não cuidar dela vamos pagar caro no futuro. Outro 
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Partindo da análise do conteúdo descrito, os entrevistados demonstraram que há 

necessidade de limpeza, eliminação de descarte dos resíduos sólidos ao redor das fontes e 

preservação da vegetação nativa no entorno das nascentes, essas foram às principais questões 

apontadas pelos pesquisados. Para os moradores desses povoados as nascentes tem 

significado marcante para a sobrevivência no local em que vivem. Demonstraram que estes 

mananciais são responsáveis pela manutenção da vida em todos os aspectos, é a principal 

razão da sobrevivência local, e principalmente a utilização doméstica, por ser a alternativa de 

subsistência para a população exclusa de rede de distribuição pública de água. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O perfil sócio econômico encontrado neste estudo aponta que, boa parte da população 

dos povoados de Açú Velho, Açuzinho, Boa Vista, Boa Vista do Urubu, Brasília e Juerana, 

tem uma renda familiar menor que um salário mínimo, possuem pouca escolaridade e 

exercem atividades relacionadas com o meio rural, principalmente agricultura e trabalho em 

casa de farinha, já que a lavagem de roupa é realizada apenas como atividade doméstica. 

 

Ressalta-se que, os principais problemas sócio ambientais encontrados nas nascentes 

do alto curso do rio Piauitinga-SE estão: o desmatamento, deposição de lixo nas proximidades 

das fontes, realização de lavagem de roupas e descarte de manipueira no solo. Estes fatores 

podem contribuir para a degradação desses mananciais, comprometendo o desenvolvimento 

sustentável dessa região. 

 
Mesmo com o replantio, a população ainda aponta a existência da perda de mata 

nativa no entorno das nascentes, fato que reforça a necessidade de conscientização da 

comunidade sobre a importância da vegetação nativa nessas áreas. Porém para os moradores 

dos povoados a atividade de lavagem de roupa é a que mais agride as nascentes devido aos 

resíduos sólidos que permanecem sempre ao final da rotina, e consequentemente a derrubada 

da vegetação nas laterais para facilitar o acesso a essas fontes. 

 
Apesar desse cenário os moradores têm uma relação de dependência com as nascentes, 

principalmente no suporte de suas atividades, foi notória a preocupação da realização de 

meios que visem à conservação desse recurso natural, do qual é a razão de vida da população.  
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Sugere-se que, os futuros trabalhos realizados nessa região visualizem o contexto 

social desenvolvido nesses ambientes, em seguida busquem a aplicação de métodos 

fundamentados na educação ambiental, o qual tem por base a sustentabilidade dos recursos 

naturais. Entendendo que uma população conscientizada cumpre melhor as regras que ela 

própria desenvolve, compreendendo que, a conservação desses mananciais para as próximas 

gerações é o caminho para o desenvolvimento sustentável dessa região.  
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CONCLUSÃO GERAL 

Considerando os resultados obtidos com este estudo, as características físico químicas 

levantadas, apresentam normalidade, comparando com as portarias e resoluções, exceto o 

parâmetro pH que apresentou valor médio pouco abaixo do recomendado. A avaliação 

microbiológica detectou impossibilidade para consumo direto nas cinco nascentes avaliadas. 

Percebe-se que, das ações antrópicas encontradas, as quais podem comprometer a 

sustentabilidade dessas nascentes está a fragmentação da mata ciliar, embora existam áreas 

que foram replantadas, a população local ainda informa a existência de perda da mata nativa, 

em seguida a atividade de lavagem de roupa, onde há liberação de resíduos químicos e sólidos 

que são depositados na água e nos arredores das nascentes.  

Apesar desse cenário, os moradores têm uma relação de dependência com as 

nascentes, principalmente no suporte de suas atividades, visto que a população é escassa de 

abastecimento público de água, tratamento de esgoto e coleta de lixo. Portanto, é necessário 

que os próximos trabalhos desenvolvidos nesta região, visualizem o contexto social existente 

nesses ambientes, entendendo que uma população conscientizada pode diminuir alguns riscos, 

dentre eles o ambiental. Contudo, a fiscalização e monitoramento das áreas reflorestadas são 

ações necessárias para a sustentabilidade desses mananciais.  
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Capítulo 6 
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SUGESTÕES 

 

• Mediante aos dados obtidos nesse estudo, sugere-se a avaliação de cianetos nas 

águas superficiais, visto que há grande exposição de poças formadas por manipueira na 

superfície do solo.  Reavaliação das áreas reflorestadas, incluindo os pontos avaliados neste 

estudo.  

 
• Em seguida a determinação de nutrientes em águas subterrâneas, para 

verificação de contaminantes provenientes da agricultura.  

 
• Prosseguimento na identificação de novas nascentes, visto que, na região foram 

encontradas nascentes que não estão catalogadas. E por último, promover programa de 

educação ambiental nos povoados do alto curso do rio Piauitinga-SE para que as ações 

realizadas possam alcançar êxito. 
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APÊNDICE – Imagens das nascentes avaliadas. 

Nascente 01. Fluxo de água perene, estado de conservação é de degradação, com alta erosão e 
fragmentação da mata ciliar, (Figuras 1) mês de fevereiro 2010 e (Figura 2) mês de abril 
2010. 

Figura 1 

Figura 2 
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Nascente 05.Fluxo de água perene, estado de conservação pertubada, presença de ciperáceas 
represando o escoamento da água,(Figuras 3) mês de fevereiro 2010 e (Figura 4) mês de abril 
2010. 
. 

 

 

 

Figura 4 

 

Figura 3 
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Nascente 08:Fluxo de água perene,entorno em estado de pertubação, presença de borda 
concretada, (Figuras 5) mês de fevereiro 2010 e (Figura 6) mês de abril 2010. 
. 
 

Figura 6 

 

Figura 5 
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Nascente 19. Fluxo de água perene, estado de conservação é degradada, bordas com presença 
de ciperáceas, (Figuras 7) mês de fevereiro 2010 e (Figura 8) mês de abril 2010. 
. 

Figura 7 

 

Figura 8 
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Nascente 29. Fluxo de água perene, o estado de conservação está em nível de perturbação, 
bordas concretada, (Figuras 9) mês de fevereiro 2010 e (Figura 10) mês de abril 2010. 
. 

Figura 9 

 

 

Figura 10 

 

 



146 

 

 

 

APÊNDICE – Imagens das nascentes avaliadas pela DESO. 

Nascente 03. Fluxo de água perene, com estado de conservação no seu entorno degradada, 
presença de vegetação é arbórea, (Figura 11) mês de fevereiro 2010. 

     Figura 11 

Nascente 07.  Fluxo de água perene, área degradada, o solo apresenta uso de pastagem, 
vegetação é arbórea e na superfície do coro hídrico presença de macrofitas aquáticas, (Figura 
12) mês de fevereiro 2010. 

 

     Figura 12 
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Nascente 09.  Fluxo de água perene, área degradada, uso do solo com pastagem,(Figura 13) 
mês de fevereiro 2010. 

     Figura 13 

Nascente 12. Fluxo de água intermitente e com área no entorno degradada, o solo apresenta 
uso de pastagem, (Figura 14) mês de fevereiro 2010. 

 

  Figura 14 
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Nascente 17.  Fluxo de água perene, com área no entorno degradada, o solo apresenta uso de 
pastagem e agricultura, e presença de vegetação é arbórea, (Figura 15) mês de fevereiro 2010. 

     Figura 15 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



149 

 

 

 

APÊNDICE – Imagens de observações em campo 
 
Área cercada para o replantio, povoado de Açu velho, uso para pastagens, (Figura 16), saco 
com mandioca encontrado dentro da nascente 05,(Figura17). 
 

 

 

Figura 16 

Figura 17 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

Núcleo de Pós-graduação em Desenvolvimento e Meio ambiente 
MESTRADO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE  

 

 

 

FORMULÁRIO-PADRÃO (AGRICULTOR) 

 

INFORMAÇÕES SOBRE AS ATIVIDADES REALIZADAS EM TORNO DAS NASCENTES DO 
ALTO CURSO DO RIO PIAUITINGA-SE 

 
1 - Dados pessoais: 
 
Nome: _______________________________ Idade:_______________ 
 
 
2 - Escolaridade: 
 
(  ) Analfabeto      (   ) Até 4º ano do ensino fundamental    (   ) 5º ao 9º ano do ensino fundamental      (  
) Ensino médio incompleto     (   ) Ensino médio completo  
 
 
3- A agricultura (cultivo da terra) é atividade usada para adquirir o sustento?      
Sim (    )      Não (     )  
 
 
4- Esta atividade fica próximo a nascente? Sim(    )     Não (    ) 
 
 
5- Qual a renda familiar? 
 
Menos de R$ 510,00(      )            De R$ 510,00    á     R$ 1.000,00  (      )       
Acima de R$ 1.000,00(       ) 
 
 
6 - Há quanto tempo residem na área próxima as nascentes do Rio Piautinga? 
 
( ) Menos de 1 ano     ( ) 2 a 5 anos       (    ) 6 a 10 anos     ( ) Mais de 10 anos 
 
7- A casa em que reside é própria? 
 
() Sim ( ) Não 
 
 
8 - Quantas pessoas habitam a residência? 
 
( ) 1         (    ) 2         ( ) 3          ( ) 4           ( ) 5                 ( ) Mais de 5 

APÊNDICE – Roteiro de entrevista 
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9 - Tem filhos?() Sim ( ) Não  
 
Se sim, quantos? 
 
 
 
10- Coloca adubo nas plantações? ( ) Sim ( ) Não 
11- Você acha que esse adubo pode prejudicar a água das nascentes?( ) Sim ( )Não 
 
Se Sim, Porque? 
 
 
12- De onde retiram a água para beber? 
 
 
13- Para você a água tem cheiro     Bom(      )     Ruim (       )      Nda (         ) 
 
 
14- Qual a cor da água que vocês bebem? 
 
Clara (       )     Amarelada (       )    Escura (       ) 
 
 
15 Para você o gosto da água é     Amargo (      )     Salgada (       )     Doce (       )    
Nda(      ) 
 
 
16- Possui fossa ? 
 
( ) Sim – onde fica na residência?( ) Não 
 
 
17 – Onde vocês jogam o lixo proveniente da sua casa? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
18- Você considera que deveria ser feita alguma coisa em relação as nascentes? 
 
( ) Sim ( ) Não 
19 Porque?______________________________________________________________ 
 
 
20- O que significa as nascentes para você? 
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MESTRADO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE  

 

 

 

FORMULÁRIO-PADRÃO (CASA DE FARINHA) 

 

INFORMAÇÕES SOBRE AS ATIVIDADES REALIZADAS EM TORNO DAS NASCENTES DO 
ALTO CURSO DO RIO PIAUITINGA-SE 

 

1 - Dados pessoais: 
 
Nome: _______________________________ Idade:_______________ 
 
2 - Escolaridade: 
 
(  ) Analfabeto      (   ) Até 4º ano do ensino fundamental    (   ) 5º ao 9º ano do ensino fundamental      (  
) Ensino médio incompleto     (   ) Ensino médio completo  
 
3- A atividade na casa da farinha é usada para adquirir o sustento?      
Sim (    )      Não (     )  
 
4- Qual a renda familiar? 
 
Menos de R$ 510,00(      )            De R$ 510,00    á     R$ 1.000,00  (      )       
Acima de R$ 1.000,00(       ) 
 
5 - Há quanto tempo residem na área próxima as nascentes do Rio Piautinga? 
 

( ) Menos de 1 ano     ( ) 2 a 5 anos       (    ) 6 a 10 anos     ( ) Mais de 10 anos 
 
6- A casa em que reside é própria? 
 
() Sim ( ) Não 
 
7 - Quantas pessoas habitam a residência? 
 
( ) 1         (    ) 2         ( ) 3          ( ) 4           ( ) 5                 ( ) Mais de 5 
 
8 - Tem filhos?() Sim ( ) Não  
 
Se sim, quantos? 
 
 
 

APÊNDICE – Roteiro de entrevista 
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9-Você acha que  manipueira ( liquido da centrifugação da mandioca) pode prejudicar a água 
das nascentes? ( ) Sim ( ) Não 
 
Se Sim, Por que? 
 
10 – Você considera importante reaproveitar a manipuiera 
 
11  O que já ouviu sobre a manipuiera? 
 
12- De onde retiram a água para beber? 
 
13- Para você a água tem cheiro     Bom(      )     Ruim (       )      Nda (         ) 
 
14- Qual a cor da água que vocês bebem? 
 
Clara (       )     Amarelada (       )    Escura (       ) 
 
15- Para você o gosto da água é     Amargo (      )     Salgada (       )     Doce (       )    
Nda(      ) 
 
16- Possui fossa ? 
 
( ) Sim – onde fica na residência?( ) Não 
 
17 Onde vocês jogam o lixo proveniente da sua casa? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
18- Você considera que deveria ser feita alguma coisa em relação as nascentes? 
 
( ) Sim ( ) Não 
 
19 Porque?______________________________________________________________ 
 
20 O que significa as nascentes para você? 
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Núcleo de Pós-graduação em Desenvolvimento e Meio ambiente 
MESTRADO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE  

 

 

 

FORMULÁRIO-PADRÃO (LAVADEIRAS) 

 

INFORMAÇÕES SOBRE AS ATIVIDADES REALIZADAS EM TORNO DAS NASCENTES DA 
SUB-BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIAUITINGA-SE 

 

1 - Dados pessoais: 

 

Nome: _______________________________ Idade:_______________ 

 

2 - Escolaridade: 
 
(  ) Analfabeto      (   ) Até 4º ano do ensino fundamental    (   ) 5º ao 9º ano do ensino fundamental      (  
) Ensino médio incompleto     (   ) Ensino médio completo  
 
3- A lavagem de roupa é atividade usada para adquirir o sustento?      
Sim (    )      Não (     )  
 
4- Qual a renda familiar? 
 
Menos de R$ 510,00(      )            De R$ 510,00    á     R$ 1.000,00  (      )       
Acima de R$ 1.000,00(       ) 
 
5 - Há quanto tempo residem na área próxima as nascentes do Rio Piautinga? 
 
(    ) Menos de 1 ano     (    ) 2 a 5 anos       (    ) 6 a 10 anos     (    ) Mais de 10 anos 
 
6- A casa em que reside é própria? 
 
(    ) Sim (    ) Não 
 
7- Quantas pessoas habitam a residência? 
 
(    ) 1         (    ) 2         (    ) 3          (    ) 4           (    ) 5                 (     ) Mais de 5 
 
8 - Tem filhos?   (     ) Sim (      ) Não  

APÊNDICE – Roteiro de entrevista 
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Se sim, quantos? 
 
9-  Quais os produtos que usa para lavar a roupa?  
 
10 Você acha que esses produtos podem prejudicar a água do rio?  
(      ) Sim (     ) Não    Se Sim, Por que? 
 
  
11 Como fica o espaço em que você  lava a roupa? 
 
12- De onde retiram a água para beber? 
 
13- Para você a água tem cheiro     Bom  (      )     Ruim (       )      Nda (         ) 
 
14- Qual a cor da água que vocês bebem? 
 
Clara (       )     Amarelada (       )    Escura (       ) 
 
15- Para você o gosto da água é     Amargo (      )     Salgada (       )     Doce (       )    
Nda (      ) 
 
16 - Possui fossa ? 
 
(      ) Sim – onde fica na residência?                                                     (     ) Não 
 
17 – Onde vocês jogam o lixo proveniente da sua casa? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
18 - Você considera que deveria ser feita alguma coisa em relação as nascentes? 
 
(       ) Sim                              (        ) Não 
 
19 Porque?______________________________________________________________ 
 
20- O que significa as nascentes para você? 
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 Núcleo de Pós-graduação em Desenvolvimento e Meio ambiente 
MESTRADO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE  

 

 

 

 

 

PESQUISA: QUALIDADE DA ÁGUA NAS NASCENTES DO ALTO CURSO DO RIO 

PIAUITINGA-SE E SUAS RELAÇÕES ANTRÓPICAS 

 

ROTEIRO DE CAMPO 

 

Nascente ___________________________________________________________ 
 
Localização________________________________________________________ 
 
Coordenada:          Latitude  ( x  )                                              Altitude ( y  ) 
 
Presença de água:                     Sim                               Não 

 

 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS IMPORTANTES 

 

Características ambientais da água 

Aspecto da água:      cor                             odor 

Presença de materiais sobrenadantes            Sim                Não 

Quais? 

Presença de peixes ou outros animais       Sim                             Não 

 

Características ambientais do solo 

Presença de resíduos sólidos       sim                não 

Quais? 

Erosão         Sim          Não 

Uso de agrotóxicos          Sim                   Não 

APÊNDICE – Roteiro de entrevista 
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Presença de embalagens de agrotóxicos     sim      não 

Presença de vestígios de animais   Sim             não 

Características? 

 

Características da vegetação    

   

Presença de mata ciliar                                Sim       Não 

Esparsa   ou   Concentrada:  

Desmatamento                                              Sim      Não 

 

Características climáticas     

  

Temp.: 

Dia:  Ensolarado ou Nublado 

Vento (últimas 24h): fraco, moderado ou forte 

Chuva (últimas 24h): fraca, moderada ou forte ou não 

Chove (há mais de 1 semana ou 15 dias ou 1 mês) 

  

Características do uso e ocupação ao redor das nascentes 

 

Presença de lixões nas proximidades         Sim           Não   

Atividade rural: Agricultura                         Pecuária 

- Tipo de agricultura: monocultura,      hortaliças                   e outras   (Quais ) 

Urbanização:         Intensa,              Moderada,                         Baixa 

Moradias instaladas Próximo as nascentes       Sim             Não 

Tipo de moradia:      Construção                     Taipa                Madeira  

Presença de fossa séptica           Sim                   Não 

Uso direto da água para banho in loco         Sim                           Não 

Usuários:     Crianças          adolescentes            Jovens          Adultos       Idosos 

Uso direto da água para lavagens de roupa  in loco          Sim            Não 

Usuários:     Crianças          adolescentes            Jovens          Adultos       Idosos 

Uso direto da água para dessendentação de animais  in loco      Sim          Não     

Usuários:    Gado      Cães      Aves        Porcos      Cavalo    

Uso direto para abastecimento doméstico:   Sim              Não 
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Outras Obs: 

 

 

 

 


