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RESUMO GERAL  
 

VASCO, Anderson Nascimento do. Monitoramento, análise e modelagem da 
qualidade da água na sub-bacia do Rio Poxim. São Cristóvão: UFS, 2011. 
(Dissertação – Mestrado em Agroecossistemas). 
 
Nos últimos anos vários estudos têm sido realizados com o intuito de investigar os 
problemas relacionados com a redução da qualidade da água para o abastecimento 
público, lazer, irrigação, entre outros, levando a identificação das fontes poluidoras, 
bem como a elaboração de propostas para o seu controle.  O uso inadequado da água 
tem gerado sérios problemas principalmente nos centros urbanos. A crescente 
contaminação dos recursos hídricos, causada por diversas fontes, dentre as quais 
destacam-se os efluentes domésticos; os efluentes industriais e a carga difusa urbana e 
agrícola, vem comprometendo o uso destes recursos para os seus diversos fins. O Rio 
Poxim é um importante manancial do estado de Sergipe, que abastece um grande 
número de propriedades rurais e parte da capital Aracaju. Dentro desse contexto, para 
compreender e tentar minimizar o problema de maneira racional pode-se contar, 
atualmente, com o monitoramento da qualidade da água em bacias hidrográficas e o 
desenvolvimento e aplicação de ferramentas que consideram aspectos de quantidade e 
qualidade. O objetivo deste estudo foi monitorar e analisar a qualidade da água através 
de parâmetros físico-químicos e microbiológico na sub-bacia hidrográfica do Rio Poxim 
quanto a diferentes aspectos de uso e ocupação do solo e as possíveis interferências que 
estes pode provocar nos recursos hídricos, além de usar uma ferramenta computacional 
AcquaNet capaz de simular processos e cenários críticos para a sub-bacia, considerando 
os parâmetros de enquadramento dos corpos d’água, de acordo com a resolução 
CONAMA 357/2005. Garantir o suprimento de água em quantidade e qualidade para os 
agroecossistemas e ecossistemas associados ao rio depende do planejamento e gestão 
dos recursos hídricos que devem ser pensados, adotando-se as bacias hidrográficas 
como unidades básicas de planejamento. 
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ABSTRACT 
 

 

VASCO, Anderson Nascimento. Monitoring, analysis and modeling of water quality 
in the Sub-basin of Poxim River. São Cristovão: UFS, 2011. (Dissertation – Master’s 
Degree in Agroecosystems). 
 
 

In recent years, several studies have been conducted in order to investigate the 
problems related to reduced quality of water for public supply, recreation, irrigation, 
among others, leading to the identification of pollution sources and to develop proposals 
for its control. Improper use of water has caused serious problems especially in urban 
centers. The increasing contamination of water resources, caused by several sources, 
among which stand out the domestic sewage, industrial effluent and urban and 
agricultural diffuse load, is compromising the use of these resources for their various 
purposes. The Poxim River is an important source of Sergipe, which supplies a large 
number of farms and part of the capital Aracaju. Within this context, to understand and 
try to minimize the problem in a rational manner, we can tell, nowadays, with 
monitoring of water quality in watersheds and the development and application of tools 
that consider aspects of quantity and quality. The aim of this study was to monitor and 
analyze water quality through physical-chemical and microbiological contaminants in 
the sub-basin of Rio Poxim of different aspects of use and occupation and the possible 
interference that may cause these water resources, Besides using a computational tool 
AcquaNet able to simulate critical processes and scenarios for sub-basin, considering 
the framing parameters of water bodies, in accordance with Resolution 357/2005. To 
guarantee the water supplyment in amount and quality for agroecosystems and 
ecosystems associates to the river depends on the planning and management of the 
water resources that must be thought adopting the hydrographic basins as basic units of 
planning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key-words: Occupation and land use, simulation e modeling, AcquaNet. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 
 

 
 

O modelo atual de desenvolvimento empreendido pelo homem tem provocado 

uma intensa degradação dos recursos naturais entre eles os recursos hídricos. Levando-

se em consideração as suas limitações, a situação é muito preocupante, pois mesmo 

sendo um recurso renovável por meio do ciclo hidrológico, a água está sujeita a 

processos poluidores que comprometem a sua disponíbilidade. 

A preocupação com a questão ambiental cresce a cada dia, uma vez que a 

disponibilidade de muitos recursos naturais (entre eles, os recursos hídricos) já se 

encontra comprometida devido à contaminação do meio ambiente.  Nesse cenário, além 

da tendência de escassez devido ao crescente consumo, o aspecto de ordem qualitativa, 

especialmente nas regiões de maior concentração de demandas hídricas, aparece como 

um fator agravante, frente ao comprometimento dos mananciais de abastecimento pela 

poluição resultante dos efluentes originados pelos diversos usos e ocupação 

inadequados. De acordo com a Comissão Mundial da Água para o Século XXI, mais de 

50 % dos principais rios do mundo estão contaminados, pondo em risco a saúde humana 

e dos ecossistemas (IPS, 1999).  

A água é essencial à sobrevivência de todos os seres vivos. Mesmo no Brasil, 

um país dotado de vasta e densa malha hidrográfica, a escassez dos recursos hídricos 

superficiais ocorre nas áreas com grande contingente populacional, principalmente na 

região Nordeste, em decorrência da distribuição irregular de chuvas ou das fontes de 

água locais, ou ainda pelo seu aproveitamento inadequado. Nos países emergentes, a 

degradação qualitativa dos corpos hídricos está diretamente vinculada à poluição 

orgânica. O uso e ocupação desordenada do solo, associados à falta de saneamento 

básico promovem a degradação acelerada dos recursos naturais existentes, o que resulta 

entre outros fatores na contaminação gradativa das águas, causando graves problemas 

de saúde pública. 

 Atualmente, o panorama apresentado pela maioria dos municípios brasileiros é 

a impossibilidade de utilização dos recursos hídricos que drenam suas áreas urbanas. A 

população ocupa os locais próximos a esses cursos de água pela e desenvolve atividades 

que degradam o meio ambiente. Potencialmente, essa situação poderia ser minimizada 

por ações de educação ambiental e programas de monitoramento contínuo, além do 
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cumprimento das normas que regem os padrões de lançamento de efluentes e de 

manutenção da qualidade da água para os diversos usos. 

Na cidade de Aracaju há uma dependência crescente das águas do Rio Poxim. 

Abastecimento de bairros, indústrias e perímetros de irrigação, constituem-se nas 

principais retiradas feitas diretamente no rio ou em alguns de seus afluentes. Essas 

atividades estão cada vez mais comprometidas devido, ao processo desordenado de 

urbanização dos municípios ribeirinhos e avanço indiscriminado das áreas destinadas à 

agricultura e pecuária, que trazem consigo graves problemas, tais como: alterações no 

regime natural de vazões, poluição causada pelo despejo de efluentes domésticos, 

industriais e agrícolas, substituição do remanescente florestal, principalmente nas áreas 

destinadas à vegetação ciliar, erosão das margens causando um maior aporte de 

sedimentos e, consequentemente, diminuição do volume de água no canal principal do 

rio etc. Isso demonstra uma crescente necessidade em se identificar estratégias que 

harmonizem a vocação dos ecossistemas com sistemas de ocupação nas áreas de bacias 

hidrográficas, capazes de assegurar a sustentabilidade da produção de alimentos, bem 

como a exploração racional dos recursos naturais no médio e no longo prazo, 

viabilizando assim um modelo diferenciado de ocupação das terras no qual o respeito às 

questões ambientais seja prioridade. 

A proposta deste trabalho foi realizar um monitoramento quali-quantitativo por 

meio da análise e modelagem dos recursos hídricos na sub-bacia do Rio Poxim. O 

trabalho foi dividido em 3 partes: a primeira refere-se a uma abordagem teórica sobre a 

atual situação dos recursos hídricos no país e as principais fontes poluidoras associadas 

ao uso e ocupação do solo numa bacia hidrográfica; a segunda parte ( Capítulo 1) avalia 

as condições quali-quantitativa dos recursos hídricos na Sub-bacia do Rio Poxim por 

meio do monitoramento e análise, levando em consideração aspectos espaciais (o uso e 

ocupação do solo) e temporais (período chuvoso e seco), como seu enquadramento; e a 

terceira parte (Capítulo 2). A aborda a modelagem da qualidade da água através da 

calibração e validação do modelo AcquaNet considerando cenários quanto aos  

parâmetros Oxigênio Dissolvido (OD) e Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO). 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 

2.1. Recursos hídricos e agroecossistemas 
 

A água doce é um recurso natural finito, cuja qualidade vem piorando devido ao 

aumento da população e à ausência de políticas públicas voltadas para a sua 

preservação. Estima-se que aproximadamente doze milhões de pessoas morrem 

anualmente por problemas relacionados com a qualidade da água (MERTEN & 

MINELLA, 2002). Desse modo, deve ser utilizada de forma racional e a sua 

conservação deve ser constante, seja no meio rural ou urbano (SANTOS, 2005).  

Segundo Tundisi (2003) os recursos hídricos superficiais e subterrâneos são 

recursos estratégicos para o homem e todas as plantas e animais. É continuamente 

renovado pela ação do ciclo hidrológico. Entretanto, a multiplicidade de usos muitas 

vezes resulta em alterações tanto de quantidade como de qualidade. 

 Em função das condições geográficas, climáticas e meteorológicas, a água 

distribui-se de modo irregular no tempo e no espaço. Aliado a estas condicionantes, as 

ações antrópicas podem alterar significativamente o regime hidrológico numa 

determinada região, dependendo da amplitude das alterações causadas nas condições 

naturais (SIMONASSI, 2001).  

As reservas hídricas do planeta Terra são estimadas em 1.400 milhões de km
3
. 

Aproximadamente 2,5% do volume total de água existente no mundo (34,65 milhões de 

km3), estão classificados como água doce, estando assim distribuída: 68,9% calotas 

polares e geleiras, 29,9% água subterrânea, 0,3% rios e lagos, e 0,9% outros 

reservatórios (SHIKLOMANOV, 1998; REBOUÇAS, 2006).  

A pressão sobre esses 2,5% aumenta a cada dia com o crescimento populacional 

e das atividades econômicas, fazendo com que muitos países atinjam rapidamente 

condições de escassez de água ou se defrontem com limites de uso que comprometem 

consideravelmente o desenvolvimento econômico (REBOUÇAS, 2006).  

De acordo com dados do Organização das Nações Unidas para Agricultura e 

Alimentação (FAO, Food and Agriculture Organization), estima-se que, mundialmente, 

o uso da água proveniente das diversas fontes está assim dividido: Agricultura (70-

80%), indústrias (20-25%) e consumo domestico (6-10%) (FAO, 2003). O planejamento 

torna-se indispensável no sentido de compatibilizar os vários usos, viabilizando os 
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diferentes setores produtivos, monitorando a quantidade e a qualidade e melhorando os 

níveis de eficiência global do seu uso (PAZ et al., 2000). 

De acordo com Tucci (2001) e Rebouças (2006), os recursos hídricos 

superficiais gerados no Brasil representam 50% do total dos recursos da América do Sul 

e 11% dos recursos mundiais, totalizando, como já salientado, 168.870 m3.s-1. A 

distribuição desses recursos no País durante o ano não é uniforme, destacando-se os 

extremos do excesso de água na Amazônia e as limitações de disponibilidade no 

Nordeste.  

A Região Nordeste tem um potencial médio de água doce nos rios (186,2 km3 

ano-1), que representa apenas 3% do total nacional, sendo o mais baixo no Brasil. Por 

sua vez, essa Região é populosa, resultando numa disponibilidade social de água doce 

nos rios de 4.384 m3 hab-1 ano-1. Entretanto, têm-se aproximadamente 20.000 km3 de 

água doce subterrânea nos aquíferos que ocorrem sob cerca de 50% da sua área. Vale 

salientar, que este valor é quase o dobro dos encontrados na maioria dos países mais 

desenvolvidos da União Européia, e de 12 vezes aproximadamente o que dispõe um 

israelense (370 m3 hab-1 ano-1) (REBOUÇAS, 1994 e 1996).  

O consumo atual da humanidade representa 11% da descarga anual dos rios, 

estimada em 41.000 km3 ano-1. Enquanto um grupo de países ricos em água tem uma 

descarga de rios de 1 a 6 trilhões de m3 ano-1, no grupo de países mais pobres, essa 

descarga fica no intervalo de apenas 15 a 900 bilhões m3 ano-1. Alguns desses países já 

se encontram em situação de “estresse hídrico” (REBOUÇAS, 2006). 

A reposição de água doce depende da evaporação da superfície dos oceanos. 

Aproximadamente 505 mil km3, (uma camada de 1,4 m de espessura), evaporam dos 

oceanos a cada ano. Outros 72 mil km3 evaporam da terra. Cerca de 80% do total de 

precipitações, o equivalente a 458 mil km3 ano-1, caem sobre os oceanos, e os 119 mil 

km3 ano-1 restantes, sobre a terra. A diferença entre a precipitação sobre as superfícies 

de terra e a evaporação dessas superfícies (119 mil km3 menos 72 mil km3 por ano) 

corresponde a escoamentos e reposição de águas subterrâneas, ou seja 47 mil km3 ano-1 

(GLEICK, 2001). 

Possas (1998) enfatizou o problema humanitário da questão ao afirmar que 250 

milhões de pessoas distribuídas em 26 países já enfrentam a escassez crônica da água e, 

em 30 anos, este número deverá saltar para três bilhões em 52 países. O World Water 

Council (2000) mostrou que um terço da população mundial vivia em países com 

estresse hídrico entre moderado a alto e que cerca de 80 países, com cerca de 40% da 
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população mundial, já sofriam de grave escassez de água em meados da década de 

1990.  

O mesmo documento projetou para 2020 que o uso da água aumentará em 40% e 

que será necessário um adicional de 17% de água para a produção de alimentos, a fim 

de satisfazer as múltiplas necessidades e desejos da população em crescimento. Os 

países que apresentam um índice inferior a 1.700 m3 per capita ao ano são considerados 

em estado de estresse hídrico (UNESCO; WWAP, 2003,). Ao avaliarmos as chamadas 

“necessidades mínimas” que levariam à definição dos valores per capita diários, 

encontramos variações diversas entre 40 e 100 litros dia-1 hab-1. Outros autores 

mostraram que, se forem agregados os gastos do processo produtivo, agrícola e 

industrial, esse consumo se elevaria à ordem dos 2.000 litros dia-1hab-1, isso se não 

forem somados os montantes na produção de energia, o que elevaria ainda mais o 

consumo. Por fim, um equacionamento dos diferentes padrões culturais e econômicos 

dificulta enormemente essa avaliação. 

O passo inicial para garantir o suprimento sustentável de água em quantidade e 

qualidade é o planejamento e gestão dos recursos hídricos que devem ser pensados 

adotando-se as bacias hidrográficas como unidades básicas de planejamento. Para 

Figueredo (1999) uma bacia hidrográfica, independente de sua extensão territorial, é 

uma unidade complexa e constituída por componentes do sistema hidrológico (agentes 

naturais) e componentes do sistema administrativo (atividades antrópicas). De acordo 

com o mesmo autor, a bacia hidrográfica, como sistema hidrológico, é uma produtora de 

água e dependendo do manejo empregado, representa um grande reservatório de água 

para uso ao longo de todo o ano ou simplesmente uma superfície de drenagem rápida da 

água que chega até ela em forma de chuva. 

A área de abrangência de uma bacia hidrográfica compreende diferentes 

ecossistemas, antropizados ou não, cada um deles é constituído por suas múltiplas 

relações entre solo, água, vegetação, macro e microrganismos, que interagem e 

competem devido em grande medida à diversidade de seus componentes. Hart (1980) 

denomina de agroecossistema todo ecossistema modificado que apresenta pelo menos 

uma população agrícola, nos quais a dinâmica energética depende de intervenções 

antrópicas. De acordo com Conway (1987) e Marten (1988) agroecossistemas são 

sistemas ecológicos (complexo de ar, água, solo, plantas, animais, microorganismo e 

tudo mais que estiver na área) modificados pelo homem para a produção de alimento, 

fibra ou outros produtos de origem agrícola. 
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Uma das principais características dos agroecossistemas é o fato de serem 

“domesticados” pelo homem com o propósito de suprir uma demanda por alimentos. 

Estão situados entre ecossistemas naturais e construídos, e nos quais a demanda 

energética é cerca de dez vezes maior que em ecossistemas naturais, devido aos 

subsídios químicos e energéticos necessários à sua manutenção (ODUM, 1996). 

Segundo FERRAZ (2003) esses ecossistemas são modificados para a produção de 

alimentos, nos quais o homem está incluso como produtor ou consumidor de forma 

explícita, assumindo dimensões ambientais, socioeconômica e de saúde pública. 

A garantia da estabilidade produtiva e ambiental dos agroecossistemas está 

diretamente relacionada ao manejo adequado da água, do solo e das espécies vegetais ali 

cultivadas, não excedendo no aporte de insumos, equilibrando assim a necessidade de se 

estabelecer uma produção agrícola que não esteja totalmente afastada dos princípios 

ecológicos. 

2.2. Uso e ocupação do solo e sua influência sobre os recursos hídricos 
 

Os recursos hídricos, enquanto parte importante do meio físico, são facilmente 

comprometidos, sejam no âmbito da qualidade e/ou quantidade, sejam por 

características como alteração dos cursos d’água ou diminuição dos canais de drenagem, 

tornando o atual cenário de degradação e descaso preocupante (SILVA, 2003). 

A bacia hidrográfica ou a bacia de drenagem é constituída por divisores de água 

que, por meio de canais e tributários, drenam água de chuva, sedimentos e substâncias 

dissolvidas para um canal principal cuja vazão ou deflúvio converge numa saída única 

(foz do canal principal num outro rio, lago ou mar). As bacias de tamanhos diferentes 

articulam-se a partir dos divisores de água, integrando um sistema de drenagem 

organizado hierarquicamente. Assim, dependendo da saída única que for escolhida, uma 

bacia pode ser subdividida em sub-bacias e microbacias de menor dimensão 

(GRANELL PÉREZ, 2001). 

As bacias hidrográficas têm sido adotadas como unidades físicas de 

reconhecimento, caracterização e avaliação, a fim de facilitar a abordagem sobre os 

recursos hídricos. Considera-se que o seu comportamento ao longo do tempo ocorre por 

dois fatores: o primeiro, de ordem natural, responsável pela pré-disposição do meio 

ambiente à degradação, e o segundo, devido à ação antrópica, onde as atividades 

humanas interferem de forma direta ou indireta no funcionamento do meio ambiente 

(VILAÇA et al., 2009). 
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A realização de estudos hidrológicos em bacias hidrográficas vem da 

necessidade de se compreender o funcionamento dos processos que controlam o 

movimento da água e os impactos de mudança do uso da terra sobre a quantidade e 

qualidade da água (WHITEHEAD e ROBINSON, 1993). 

A qualidade da água é resultante de fenômenos naturais e da pressão antrópica. 

De maneira geral, pode-se dizer que a qualidade de uma determinada água é função do 

uso e da ocupação do solo na sub-bacia hidrográfica (BOTELHO et al, 2001; VON 

SPERLING, 1996). 

As intervenções do homem extrapolaram os limites da natureza, e geram grandes 

impactos ambientais, ocasionando rápidas e irreversíveis mudanças nos ecossistemas. 

Os usos múltiplos da água e as permanentes necessidades de água para fazer frente ao 

crescimento populacional, e às demandas industriais e agrícolas têm gerado pressão 

sobre os recursos hídricos superficiais e subterrâneos (TUNDISI, 2003).  

Segundo Ozanne et al (2003), a retirada parcial ou total da cobertura vegetal em 

uma bacia hidrográfica afeta consideravelmente a dinâmica dos processos que envolvem 

o ciclo hidrológico, tais como: precipitação, escoamento superficial e balanço de 

energia incidente na superfície, com influência direta ou indireta nas características 

físico-químicas e biológicas dos recursos hídricos. 

Mudanças nas características da vegetação e no tipo de cobertura alteram os 

fluxos de água e energia para a atmosfera, pois a temperatura da superfície é função da 

quantidade de energia disponível e de como ela é fracionada em aquecimento (fluxo de 

calor sensível) e umedecimento (fluxo de calor latente) do ar, que interfere de forma 

direta nas condições climáticas da região (OZANNE et al., 2003). 

A poluição dos mananciais, em decorrência de resíduos provenientes das 

diversas atividades desenvolvidas numa bacia hidrográfica, apresenta-se, hoje, 

notadamente, como um problema de saúde pública. De acordo com WHO (2003), as 

doenças que são transmitidas pela água são consideradas a principal causa de morbidade 

e de mortalidade em todo o mundo. Estima-se que 88% das doenças são atribuídas a 

deficiências no abastecimento de água, no esgotamento sanitário e à falta de higiene. 

Essa é uma evidência catastrófica, visto que tais problemas incidem mais gravemente 

sobre as populações mais carentes dos países em desenvolvimento.  

Hogan et al. (2000) caracterizou a pressão exercida pelos aglomerados urbanos 

sobre os recursos hídricos em dois parâmetros básicos: captação superior à capacidade 

dos mananciais e poluição oriunda de efluentes domésticos e industriais. 
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Novotny e Olem (1993) reforçaram que a urbanização provoca alterações na 

composição atmosférica, nos aspectos quantitativos e qualitativos dos corpos receptores 

e outros corpos hídricos e no solo da bacia hidrográfica. Enfatizaram ainda, que os 

sistemas ecológicos nativos são substituídos por uma ecologia urbana. Emissões de 

resíduos aumentam drasticamente as fontes dessas contaminações, tais como: indústrias, 

sistemas de coleta e tratamento de efluentes domésticos, coleta e disposição de resíduos 

sólidos (aterros, lixões), deposição de detritos e restos de materiais diversos.  

Estudos referentes ao crescimento e adensamento populacional em diferentes 

regiões metropolitanas mostram que devido à intensa velocidade com que ocorrem esses 

dois parâmetros, há sempre um déficit entre oferta e demanda com relação aos serviços 

de saneamento básico e a disponibilidade de água com qualidade para o consumo 

humano (IZAZOLA & CARMO, 2004; BORELLI, 2006; BAPTISTA & CALIJURI, 

2007). Segundo Clarke e Dias (2003), o desenvolvimento da infraestrutura urbana tem 

sido realizado de forma inadequada, o que tem provocado impactos significativos na 

qualidade de vida da população. 

Oka-Fiori et al. (2003), Carvalho (2005), Carvalho et al. (2006) e Oliveira et al. 

(2008), estudando a evolução espacial e temporal do uso e ocupação do solo nas bacias 

hidrográficas do Rio Itiquira (MS), Ribeirão D’Armas (DF), Córrego Porteira (MS) e 

Córrego Pindaíba (MG), respectivamente, constataram a expansão desordenada das 

áreas classificadas como urbanas e também das áreas destinadas à agricultura em 

detrimento das áreas anteriormente ocupadas pela vegetação nativa remanescente, além 

do grau elevado de degradação das áreas das nascentes. A característica comum de 

ocupação do espaço geográfico em todos os casos supracitados é aquela do 

descomprometimento e desrespeito aos princípios básicos de manejo integrado dos 

recursos hídricos, prejudicando o desenvolvimento econômico, social e ambiental da 

população residente em tais áreas.  

Segundo Rosa (2001), a análise temporal do uso e ocupação do solo permite 

acompanhar a evolução dos padrões de organização do espaço geográfico, facilitando a 

compreensão dos impactos ambientais gerados em consequência do uso inadequado da 

terra. As ações que garantem água em quantidade e qualidade para usuários, dentro de 

uma bacia hidrográfica, têm como base fundamental o gerenciamento integrado dos 

recursos hídricos. Sendo assim, tais ações devem ter como princípios o monitoramento 

em tempo real; conservação da biodiversidade e dos habitats na bacia hidrográfica; 

gerenciar conflitos e aperfeiçoar usos múltiplos adequando-os à economia regional; 
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gerenciamento conjunto da quantidade e qualidade da água, capacidade de análise 

ecológica e modelagem matemática; e construção de cenários adequados com avaliação 

de tendências, impactos e análises de risco (TUNDISI, 2003).  

Em regiões metropolitanas a água deve ser vista não só como um recurso 

natural, mas também como um insumo e fonte essencial de energia do qual os diversos 

setores produtivos são direta ou indiretamente dependentes na geração de infra-estrutura 

para atividades diversas, se caracterizando então como um fator que limita o 

desenvolvimento social e econômico de determinadas regiões, caso o fornecimento não 

supra a demanda (BORELLI, 2006; LIMA SANTIN, 2006). 

 

2.3. Qualidade da água e fontes de poluição  
 

Devido à multiplicidade de aplicações da água nas diversas atividades humanas, 

o conceito de "qualidade da água" precisa ser relativizado, em função do uso a que se 

destina. É conveniente destacar a distinção conceitual que se faz entre poluição e 

contaminação (HELLER e PADUA, 2006).  

Num conceito amplo, do ponto de vista sanitário, considera-se poluição a 

alteração das propriedades físicas, químicas, radiológicas ou biológicas naturais do meio 

ambiente (ar, água e solo), causada por qualquer forma de energia ou por qualquer 

substância sólida, líquida ou gasosa, ou combinação de elementos (HELLER e PADUA, 

2006; CONEZA, 1998; VON SPERLING, 1996). 

Diversos fatores são responsáveis pela poluição hídrica. Em destaque estão os 

efluentes domésticos, industriais e a carga difusa agrícola. Notadamente, os efluentes 

municipais são as maiores fontes de poluição dos recursos hídricos continentais e 

costeiros, oferecendo riscos tanto à saúde humana, como aos ecossistemas aquáticos. Na 

composição desses efluentes estão presentes esgotos domésticos, produtos químicos e 

poluentes tóxicos, provenientes de atividades domésticas e industriais. Já a carga difusa 

agrícola é gerada pelas atividades agropecuárias desenvolvidas na bacia hidrográfica 

(ALVES e GARCIA, 2006). 

Essas alterações podem ocorrer em diversos níveis e, direta ou indiretamente, 

podem: a) ser prejudiciais à saúde, à segurança e ao bem-estar das populações; b) criar 

condições inadequadas para fins domésticos, agropecuários, industriais e outros, 

representando prejuízos a atividades sociais ou econômicas; c) ocasionar danos 

relevantes à fauna, à flora e a outros recursos naturais. A contaminação tem recebido 
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uma definição mais restrita ao uso da água como alimento. O lançamento de substâncias 

na água que seja, direta ou indiretamente, nocivo ao homem, aos de animais e aos 

vegetais que a consomem, constitui fonte de contaminação. Assim, a contaminação é 

um caso particular de poluição da água (HELLER e PADUA, 2006). 

É conveniente não esquecer, ao falar de poluição, que todos os sistemas 

aquáticos são capazes de absorver uma certa quantidade de poluição sem que isso lhes 

cause prejuízos. É essa habilidade do ecossistema para absorver e degradar a poluição 

orgânica, por meio dos organismos que compõem a sua estrutura trófica, que constitui a 

capacidade de auto-depuração de um sistema aquático natural. Só depois de 

ultrapassados os limites de auto-depuração é que a água começa a apresentar sinais de 

poluição, começando a vida animal e vegetal a ser afetada negativamente. Consideram-

se três tipos gerais de poluição das águas: poluição orgânica, poluição microbiana e 

poluição inorgânica (BOAVIDA, 2001). 

Para Braga et al. (2002), os principais grupos de compostos causadores da 

poluição são: poluentes orgânicos biodegradáveis, poluentes orgânicos recalcitrantes, 

metais pesados, nutrientes, organismos patogênicos, calor e radioatividade. 

Uma gestão adequada dos sistemas urbanos de abastecimento e esgotamento 

pode reduzir uma série de impactos negativos, além de trazer resultados positivos para o 

ambiente, a sociedade e a economia (MIRANDA e TEIXEIRA, 2004).  

O processo de avaliação da qualidade de água pode ser representado por meio de 

diversos parâmetros, que traduzem as suas principais características físicas, químicas e 

biológicas, diretamente relacionadas com a proposta de uso da água, ou seja, os 

parâmetros a serem medidos para avaliação da qualidade serão escolhidos considerando 

o uso a ser dado à água (ALVES e GARCIA, 2006; SPERLING, 1996). 

O uso intensivo e a poluição da água contribuem para agravar sua escassez e 

resulta na necessidade crescente do acompanhamento das alterações da qualidade da 

água. O controle ambiental faz parte do gerenciamento dos recursos hídricos, de forma a 

impedir que problemas decorrentes de poluição da água venham comprometer seu 

aproveitamento múltiplo e integrado. Dessa forma, esse controle pode colaborar para a 

minimização dos impactos negativos ao meio ambiente (REBOUÇAS, 2006). A 

TABELA 1 apresenta, de forma resumida, os efeitos da poluição da água. 
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TABELA 1 - Efeitos da poluição da água para diferentes tipos de poluentes encontrados na 
água. 
Poluentes Efeitos Observações 

   

Resíduos orgânicos Aumento da DBO na água 

Se o oxigênio está disponível, essas 
substâncias podem ser degradadas por 
microrganismos. Se o oxigênio diminui, 
a decomposição é limitada aos 
decompositores anaeróbios. 

Organismos patogênicos Causam enfermidades 

A maioria dos agentes bacterianos é 
controlada na água para consumo 
humano, mas alguns vírus, são de difícil 
controle, principalmente, os causadores 
de hepatite. 

Compostos inorgânicos e 
minerais. 

Aumentam a salinidade e 
acidez da água, tornando-a 
tóxica. 

Algumas moléculas podem ser 
removidas durante o tratamento dos 
efluentes. 

Compostos orgânicos 
sintéticos (agrotóxicos, 
detergentes, plásticos e 
outros resíduos). 

Causam má formação em 
recém nascidos, câncer, danos 
ao sistema nervoso, e outras 
enfermidades. 

Essas substâncias são raramente 
biodegradáveis, podendo ser removidas 
por meios físicos e químicos. Ocorre 
biomagnificação de seus efeitos via 
cadeia alimentar. 

Nutrientes nitrogênio e 

Fósforo 

Crescimento excessivo de 
plantas aquáticas, odor 
indesejável e gosto ruim na 
água para consumo humano. 

A remoção do excesso de fosfatos e 
nitratos da água, durante o tratamento, é 
caro e difícil 

Sedimentos provenientes 
da erosão do solo. 

Assoreamento dos cursos de 
água e obstrução de 
equipamentos hidroelétricos 
próximos a barragens; 
reduzem a luz que chega às 
plantas e o oxigênio na água. 

 

Resíduos radioativos. Câncer e defeitos ao nascer 
Os efeitos podem sofrer 

biomagnificação via cadeia alimentar 

Aquecimento da água 
Reduz a solubilidade do 
oxigênio em água. 

 

Fonte: adaptado de (Csuros e Csuros, 1999). 
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2.4. Monitoramento qualitativo como ferramenta de gestão dos recursos hídricos 
 

O conceito de monitoramento da qualidade da água é mais amplo que a simples 

verificação do cumprimento dos padrões legais de qualidade da água. Além disso, deve 

atender à necessidade de responder o que está sendo alterado e por que as modificações 

estão ocorrendo (REBOUÇAS, 2002). 

O gerenciamento da qualidade da água precisa dessa resposta para que as ações 

tomadas sejam eficientes na redução dos danos causados ao meio ambiente, atuais e 

futuros. Não é suficiente apenas coletar os dados no campo. É importante que se 

estabeleçam formas de utilização desses dados coletados, permitindo que essas 

informações sejam úteis ao gestor dos recursos hídricos e à sociedade, e que delas 

resultem um passo a mais no conhecimento dos processos da natureza (REBOUÇAS, 

2006).  

A razão principal para avaliação de um ambiente aquático é a necessidade de 

verificar a qualidade da água e se esta é adequada para o uso pretendido. O 

monitoramento verifica a tendência da qualidade do ambiente aquático e como este é 

afetado pelas atividades antrópicas (HERMES, et al.,2006). 

A avaliação da qualidade da água, bem como sua evolução no tempo-espaço, só 

será possível por meio da implementação de programas sistemáticos de monitoramento, 

resultando em séries históricas que, futuramente, possam ser analisadas a fim de 

estabelecer-se padrões de distribuição sazonais e espaciais para indicadores bióticos e 

abióticos. O conhecimento dessas variações poderá ser manipulado e utilizado para a 

previsão da qualidade da água durante o ano hidrológico, além de subsidiar parâmetros 

de operação dos reservatórios (FREIRE, 2000). 

Segundo Derísio (2000) uma rede de monitoramento é um conjunto de estações 

de amostragem, estrategicamente localizadas na área de uma bacia hidrográfica, com o 

intuito de representarem, com boa aproximação, as condições e tendências de evolução 

da qualidade das águas. 

O monitoramento deve ser visto como um processo essencial à implementação 

dos instrumentos de gestão das águas, já que permite a obtenção de informações 

estratégicas, acompanhamento das medidas efetivadas, atualização dos bancos de dados 

e o direcionamento das decisões. Uma sólida base de dados é imprescindível aos 

instrumentos de gestão, pois é mais fácil gerenciar o que se conhece (MAGALHÃES Jr, 

2000). 
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É essencial que a estrutura, implementação e interpretação dos dados relativos 

aos sistemas monitorados sejam conduzidos com referência ao uso final da informação 

para propósitos específicos (PORTO, 1991). Segundo Porto (1991), a definição dos 

objetivos de um programa de monitoramento geralmente está associada à avaliação da 

qualidade da água e sua adequação para os usos requeridos. A partir destes dois 

cenários, os programas de monitoramento podem ser classificados, de acordo com o uso 

que se pretende dar aos dados gerados, como de planejamento ou de controle. 

Straskraba e Tundisi (2000) delimitaram que de acordo com o horizonte 

temporal, podem-se distinguir três tipos de gerenciamento: i) gerenciamento corretivo: 

caracterizado pela implementação de ações corretivas que visam melhorar as condições 

existentes em um curto espaço de tempo; ii) gerenciamento preventivo: direcionado 

para a prevenção do aparecimento de problemas dentro de um horizonte de médio 

prazo; iii) gerenciamento auto-sustentado: baseado em medidas de longo prazo focadas 

para a garantia de disponibilidade do recurso água para as gerações futuras. Esses 

mesmos autores recomendam que os horizontes de médio e longo prazo sejam 

priorizados. 

O gerenciamento sustentado dos recursos hídricos baseia-se na adoção de um 

conjunto de práticas destinadas a garantir as demandas atuais sem comprometer as 

necessidades das gerações futuras. Segundo Straskraba e Tundisi (2000), medidas para 

atingir esse grau de desenvolvimento estão diretamente relacionadas ao equacionamento 

de interações complexas envolvendo problemas de natureza biogeofísica, social e 

econômica, geralmente com a adoção de ações de longa duração. 

O gerenciamento da qualidade da água, segundo Bernhardt (1990), apud 

Straskraba (1996), deve levar em consideração as seguintes atividades dentro da bacia 

hidrográfica: 

 

� Escoamento superficial proveniente de terras cultivadas ou de áreas sujeitas à 

erosão; 

� Escoamento superficial proveniente de áreas submetidas à poluição atmosférica; 

� Compostos orgânicos tóxicos resultantes da aplicação de pesticidas na 

agricultura e silvicultura; 

� Poluição por compostos orgânicos persistentes utilizados como catalisadores 

industriais, ou por compostos farmacêuticos de atividade desconhecida 

proveniente de rejeitos hospitalares, etc. 
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Silveira et al. (apud MAGALHÃES Jr., 2000) afirmaram que a adequada 

implementação de um programa de gerenciamento das águas depende de investimentos 

na coleta de dados e de informações hidrológicas, alem de investimento em ações que 

melhorem o conhecimento dos usuários da água. Na TABELA 2 são mostradas as 

etapas para o monitoramento dos recursos hídricos. 

 
TABELA 2 - Atividades a serem desenvolvidas em  uma rede de monitoramento de recursos 
hídricos. 

Atividades básicas Detalhamento 

1 
Definição da rede 

a) Localização das estações de amostragem;                                        
b) Escolha dos parâmetros;                                                                        

c)      Fixação da frequência de amostragem.  

2 
Coleta das amostras 

a) Técnica de amostragem; 
b) Medidas de campo; 

c) Local da coleta; 
d) Preservação da amostra; 
e) Transporte da amostra; 

f) Controle da qualidade dos dados. 

3 
Análise de laboratório 

a) Métodos de análise; 
b) Procedimentos operacionais; 

c) Controle da qualidade analítica; 
d) Registro de dados. 

4 
Processamento dos dados 

a) Recebimento dos dados de laboratório e de campo; 
b) Triagem e verificação dos dados; 

c) Armazenamento e recuperação dos dados; 
d) Listagem dos dados; 

e) Disseminação dos dados. 

5 
Análise dos dados 

a) Análise de regressão; 
b) Interpretação e avaliação da qualidade; 

c) Análise de séries temporais; 
d) Aplicação de índices de qualidade;                                              
f) Aplicação de modelos de qualidade. 

6 
Utilização da informação 

a) Verificação da necessidade de informação; 
b) Forma de apresentação; 

c) Procedimentos operacionais; 
d) Avaliação da utilização. 

Fonte: adaptado de (Derísio, 2000).  
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Os aspectos quantitativos e qualitativos nunca deverão estar dissociados em uma 

rede de monitoramento. No caso dos aspectos qualitativos, a implementação de um 

programa de monitoramento propiciará o conhecimento e a identificação de relações 

causa-efeito entre os usos e atividades humanas e seus impactos sobre a qualidade da 

água, tornando-se um dos componentes mais importantes para uma gestão ambiental 

integrada (SQA, 1999 apud MAGALHÃES JR., 2000). 

O monitoramento dos indicadores de qualidade da água permite definir suas 

características no período de análises e fornecer as bases para detectar as tendências e 

informações capazes de estabelecer as relações causa-efeito. Devido à complexidade de 

fatores que determinam a qualidade da água e a escolha de variáveis usadas para 

descrever o estado dos recursos hídricos em termos quantitativos, é difícil simplesmente 

definir qualidade da água. Além disso, o conceito de qualidade está relacionado à 

expansão das características para os diferentes usos da água e da capacidade de 

determinação das variáveis e de interpretá-las de forma isolada e conjunta (HELLER e 

PADUA, 2006). 

A descrição da qualidade do ambiente aquático pode ser feita de diversas 

maneiras. Pode ser descrita por medidas quantitativas, como determinações físico-

químicas (na água, no material particulado ou no tecido biológico) e testes 

biológicos/bioquímicos (medida da demanda bioquímica de oxigênio – (DBO), testes de 

toxicidade, entre outros), ou por meio de descrições quantitativas e qualitativas, como 

índice biótico, aspecto visual, inventário de espécies, odor, entre outros. Essas 

determinações podem ser feitas no campo e em laboratório, produzindo diversos tipos 

de dados. Esses dados podem ser utilizados em diferentes técnicas de avaliação de 

quantidade e qualidade da água (HERMES et al.,2006).  

O monitoramento pode contribuir efetivamente para uma análise das tendências 

referentes à qualidade do ecossistema aquático e permitir ações de prevenção e correção 

que diminuam custos futuros para o tratamento da água, principalmente com relação à 

eutrofização. Além dos índices físicos e químicos, os biológicos devem ser 

considerados no monitoramento para a obtenção de uma abordagem ecossistêmica 

(BERNHARDT, 1990). 

Para o monitoramento, são aplicados vários métodos físicos, químicos e o uso de 

bioindicadores. Os dois primeiros métodos indicam a qualidade da água em 

determinado ponto, e refletem a sua qualidade no momento em que a amostra é 

coletada. Geralmente, há a utilização de equipamentos caros e sofisticados. Já o uso de 
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bioindicadores para a avaliação de alguns parâmetros específicos apresenta custos mais 

baixos (HERMES et al.,2006). 

 

2.5. Enquadramentos dos recursos hídricos 
 

No Brasil, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, publicou a 

Resolução n° 357/2005, que classificou as águas superficiais do País em doces, salobras 

e salinas, ordenando-as em função das características físicas, químicas e biológicas, 

tornando obrigatória a determinação de diversos parâmetros para caracterizá-las e 

assegurar seus usos predominantes. A TABELA 3 apresenta um resumo dos usos 

preponderantes das classes relativas à água doce. 

 

TABELA 3 - Classes de água doce e seus respectivos usos segundo a Resolução CONAMA nº 
357/2005. 

USO CLASSES (água doce) 

Especial 1 2 3 4 

Abastecimento para consumo humano  X (A) X (B) X(C) X(D)  

Preservação do equilíbrio natural das 
comunidades aquáticas 

X     

Preservação dos ambientes aquáticos em 
unidades de conservação de proteção integral 

X     

Proteção das comunidades aquáticas  X X   

Recreação de contato primário    X (E) X (E)   

Recreação de contato secundário  X X   

Irrigação  X (F) X (G) X (H)  

Proteção das comunidades aquáticas em Terras 
Indígenas 

 X    

Aquicultura e atividade de pesca   X   

Pesca amadora    X  

Dessedentação de animais    X  

Navegação     X 

Harmonia paisagística     X 

(A) com desinfecção; (B) após tratamento simplificado; (C) após tratamento convencional; (D) após 
tratamento convencional ou avançado; (E) conforme Resolução CONAMA nº 274, de 2000; (F) 
hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam rentes ao solo e que são ingeridas 
cruas sem remoção da película; (G) de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de 
esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto; (H) de culturas arbóreas, 
cerealíferas e forrageiras. 
FONTE: Resolução CONAMA nº 357/2005 (modificado). 
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Na Resolução CONAMA nº 357/2005 a Classe Especial pressupõe os usos mais 

nobres e a Classe 4 os menos nobres. Os corpos hídricos devem ter os seus usos 

prioritários definidos por legislação (o enquadramento das águas estaduais cabe aos 

órgãos estaduais) e, a partir daí, com base nos critérios de qualidade da água, são 

estabelecidos limites para todos os parâmetros que interferem com os usos a que são 

destinados. 

Para cada uma das classes corresponde uma qualidade a ser mantida no recurso 

hídrico, expressa por padrões de VMP (valor máximo permissível) . A Resolução 

CONAMA n° 357/05 apresenta também condições, padrões e exigências para o 

lançamento de efluentes de qualquer fonte poluidora, direta ou indiretamente, nos 

recursos hídricos. 

 

2.6. Padrões de qualidade da água 
 

Os padrões de qualidade de água são os valores máximos permitidos, para cada 

substância química presente na água, que garantem os seus usos pretendidos. Os 

padrões de qualidade da água também podem ser baseados nos dados toxicológicos 

obtidos por meio de experimentos, estudos epidemiológicos e cenários genéricos de 

exposição, ou seja, são produtos do processo de avaliação de risco. As informações 

toxicológicas, sobre um composto químico, mais utilizadas em estudos de avaliação de 

risco são: dados de toxicidade aguda, de toxicidade crônica, de genotoxicidade, de 

efeitos à reprodução e/ou teratogenicidade, de ecotoxicidade, sobre a sua capacidade de 

fotodegradação, de hidrólise, de biodegradação e ainda sobre o seu transporte e 

distribuição nos diferentes compartimentos ambientais. Porém, para grande parte dos 

compostos produzidos ou utilizados em grande escala no Brasil, esses dados estão 

indisponíveis ou parcialmente disponíveis (SANCHEZ; NASCIMENTO, 2005).  

Historicamente, Estados Unidos (1991), Canadá (2007), Austrália (2004) e 

diversos países europeus derivam seus critérios de qualidade ambiental com base em 

estudos próprios por meio de órgãos governamentais que possuem essa competência. 

Mais recentemente, a Argentina (2005), por meio da sua Secretaria de Recursos 

Hídricos, mantém um grupo de trabalho que deriva critérios de qualidade de água em 

âmbito regional. Entidades internacionais como a OMS (1997) e a FAO – Food and 

Agricultural Organization (1985) derivam critérios de qualidade ambiental com o 

objetivo de orientar os diferentes países, especialmente aqueles que não têm recursos 
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para realizar seus próprios estudos, facilitando o estabelecimento de padrões de 

qualidade para os diferentes usos do recurso hídrico (UMBUZEIRO et al., 2006). 

No Brasil, existem diferentes normas legais que utilizam critérios de qualidade 

de água. A Portaria 518 do Ministério da Saúde, publicada em 2004, definiu padrões 

para substâncias químicas para consumo humano (BRASIL, 2004). Para recreação, em 

2000, foi publicada a resolução CONAMA N° 274 de 2000, a qual inclui, basicamente, 

parâmetros microbiológicos, não especificando padrões numéricos para substâncias 

químicas tóxicas (BRASIL, 2000).  

Não há norma nacional que estabeleça separadamente padrões de qualidade para 

proteção da vida aquática, irrigação e dessedentação de animais para águas superficiais. 

A Resolução CONAMA N° 357/2005 estabeleceu valores máximos permitidos para 

conjunto de usos, de acordo com classes de água utilizadas para o enquadramento dos 

recursos hídricos. Essa resolução definiu padrões de qualidade, de acordo com as 13 

classes de qualidade, elaborados em função de conjuntos de uso concomitantes. Por 

exemplo, águas doces que atendem os padrões da classe 1 podem ser utilizadas com 

segurança para consumo humano após tratamento simplificado, recreação de contato 

primário e secundário, dessedentação de animais, irrigação, preservação da vida 

aquática e aqüicultura.  

Os usos previstos para as águas doces de classe 3 são: consumo humano após 

tratamento convencional e avançado, recreação de contato secundário, dessedentação de 

animais e irrigação. De acordo com essa resolução, pode-se afirmar que uma água que 

atende padrões de classe 1 pode ser utilizada com segurança para irrigação, porém os 

requisitos de qualidade da classe 1 podem não coincidir com os critérios de qualidade de 

água exigidos para esse uso específico. Isso porque os padrões de cada classe são 

escolhidos de forma a contemplar o valor mais restritivo entre todos os usos 

considerados (CARVALHO, 2007; CAMPOS, 2006; CAMPOS et al., 2008).  

Os padrões de qualidade das águas são as características de ordem física, 

química e biológica, desejáveis nas águas, em função dos usos preponderantes 

estabelecidos por normas definidas pela sociedade. Usos preponderantes são os usos 

benéficos determinados para certo corpo de água. Os usos benéficos são os que 

promovem benefícios econômicos e/ou o bem estar e a boa saúde da população 

(HERMES et al.,2006). 
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O padrão de potabilidade adotado no Brasil é composto por: a) padrão 

microbiológico; b) padrão de turbidez para a água pós-filtração ou pré-desinfecção; c) 

padrão para substâncias químicas que representam riscos à saúde (inorgânicas, 

orgânicas, agrotóxicos, desinfetantes e produtos secundários da desinfecção); d) padrão 

de radioatividade; e) o padrão de aceitação para consumo humano (HELLER e 

PADUA, 2006). 

O padrão de aceitação para consumo humano é estabelecido com base em 

critérios de ordem estética e organoléptica da água, e visa a evitar a rejeição ao 

consumo, que levaria à busca de outras fontes de água, eventualmente menos seguras do 

ponto de vista sanitário. Algumas substâncias incluídas no padrão de aceitação 

apresentam também interesse de saúde, porém o limiar de percepção de gosto e odor se 

dá em concentrações inferiores ao critério de saúde e, portanto, constam apenas como 

padrão de aceitação para consumo. Assim, atendido o padrão de aceitação para consumo 

para tais substâncias, estaria garantida a segurança sanitária. Para outras substâncias não 

há evidência suficiente de risca à saúde, ao menos nas concentrações usualmente 

encontradas em águas de abastecimento (HELLER e PADUA, 2006).  

Pode-se definir como água potável aquela que pode ser consumida sem riscos à 

saúde humana e sem causar rejeição ao consumo por questões organolépticas. O 

tratamento da água, em si, não garante a manutenção da condição de potabilidade, uma 

vez que a qualidade da água pode se deteriorar entre o tratamento, a distribuição e o 

consumo. Por esta razão, é entendido na legislação brasileira que a obtenção e a 

manutenção da potabilidade da água dependem de uma visão sistêmica, abrangendo a 

dinâmica da água desde o manancial até o consumo (BRASIL, 2006). 

No Brasil, o padrão de potabilidade da água para consumo humano é o 

estabelecido pelo Ministério da Saúde, por meio da Portaria n° 518, de 25 de março de 

2004. Essa Portaria estabelece, além do padrão de potabilidade, os procedimentos e 

responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para consumo 

humano. Estabelece planos mínimos de amostragem e apresenta requisitos para 

características físicas e organolépticas (cor, turbidez, odor e sabor), características 

químicas (54 substâncias potencialmente tóxicas, dentre substâncias orgânicas, 

inorgânicas, agrotóxicos, cianotoxinas e outros), além de características microbiológicas 

para controle de microrganismos patogênicos e também limites de radioatividade. 
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2.7. Componentes físico-químicos 
 

Segundo Queiroz et al. (2003), a água contém vários constituintes que podem ser 

medidos em programas de monitoramento para avaliação da sua qualidade. A seleção 

desses parâmetros é variável de acordo com o interesse do estudo. Há ainda, de se 

considerar a finalidade do corpo hídrico e as potenciais fontes poluidoras, para atender 

às legislações vigentes, responsáveis por definir padrões de qualidade a serem seguidos. 

Os principais parâmetros físicos de qualidade das águas são: turbidez, 

temperatura, sólidos totais dissolvidos e dureza. Os químicos são: pH (acidez e 

alcalinidade), metais (ferro e manganês), cloretos, nitrogênio (nutriente), fósforo 

(nutriente), oxigênio dissolvido, matéria orgânica, micropoluentes orgânicos e 

micropoluentes inorgânicos como os metais pesados (zinco, cromo, cádmio, etc) 

(HERMES et al., 2006). 

 

2.7.1. Turbidez 
 

Para Pinto (2003), a turbidez da água corresponde à alteração na penetração da 

luz, provocada por partículas em suspensão. Esse parâmetro limita a penetração de raios 

solares, restringindo a realização da fotossíntese que, por sua vez, reduz a reposição do 

oxigênio. Segundo Branco (1986), a precipitação dessas partículas perturba o 

ecossistema aquático. As maiores fontes causadoras da turbidez são as argilas, areias 

finas, resíduos orgânicos, material mineral e plâncton (PAIVA, 1982).  

Segundo Farias (2006), a água é considerada turva quando recebe certa 

quantidade de partículas que permanecem por algum tempo em suspensão. Estas 

partículas podem ser oriundas do próprio solo quando não há mata ciliar ou 

provenientes de atividades minerais, como portos de areia, exploração de argila, 

indústrias, ou mesmo de esgoto das cidades. A turbidez é uma variável extremamente 

importante no monitoramento de microbacias hidrográficas, atuando como indicador de 

programas de manejo e conservação de solos (HERMES et al., 2006).  

As mudanças no ambiente aquático, causadas pela turbidez, podem alterar a 

composição do sistema de diversas maneiras. Sedimentos em suspensão diminuem a 

penetração dos raios solares na água, alterando a atividade fotossintética de macrófitas e 

algas sub-superficiais. Se a luz não penetra nas camadas mais profundas, a produção 

primária será limitada às camadas superiores de água, favorecendo, então, a proliferação 
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de cianobactérias produtoras de toxinas. Se, por outro lado, a turbidez ocorrer devido à 

maior massa de partículas orgânicas, deve ocorrer diminuição do oxigênio dissolvido, 

causando, em casos extremos, a morte de peixes (HERMES et al., 2006). A turbidez é 

medida com turbidímetro, comparando-se o espalhamento de um feixe de luz ao passar 

pela amostra com o espalhamento de um feixe de igual intensidade ao passar por uma 

suspensão padrão. Os valores são expressos em Unidade Nefelométrica de Turbidez 

(UNT). Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), o limite máximo de turbidez 

em água potável deve ser 5 UNT (ESTEVES, 1998).  

 

2.7.2. Temperatura 
 

A temperatura é um fator que influencia os processos físicos, químicos e 

biológicos na água, bem como outros processos como a solubilidade dos gases 

dissolvidos. Uma elevada temperatura faz diminuir a solubilidade dos gases (HERMES 

et al., 2006).  

Esse parâmetro varia nos diferentes corpos de água, em função de flutuações 

sazonais, sendo influenciado pela latitude, altitude, época do ano, hora do dia e 

profundidade. Essas variações acontecem de forma gradual, uma vez que a água pode 

absorver ou mesmo perder calor sem grandes alterações (ESTEVES, 1998). Os 

organismos aquáticos possuem limites de tolerância térmica superior e inferior, 

temperaturas ótimas para crescimento, temperatura preferencial em gradientes térmicos 

e limitações de temperatura para migração, desova de peixes e incubação dos ovos. 

Variações de temperatura é parte do regime climático normal e corpos de água naturais 

apresentam variações sazonais e diurnas, bem como estratificação vertical. 

Em lagos que apresentam temperaturas uniformes em toda a coluna, a 

propagação do calor por meio de toda a massa líquida pode ocorrer de maneira bastante 

eficiente, uma vez que a densidade da água, nessas condições, é praticamente igual em 

todas as profundidades, sendo o vento o agente fornecedor da energia indispensável 

para a mistura das massas de água (HERMES et al., 2006). 

Por outro lado, quando as diferenças de temperatura geram camadas de água 

com diferentes densidades, o calor não se distribui uniformemente, se a energia do 

vento não for suficiente para misturar a água dessas camadas, criando a condição de 

estabilidade térmica. Quando ocorre esse fenômeno, o ecossistema aquático está 
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estratificado termicamente. Os estratos formados, freqüentemente, estão diferenciados 

físico, química e biologicamente (HERMES et al., 2006). 

 

2.7.3. Oxigênio Dissolvido (OD) 
 

O oxigênio é um dos constituintes químicos mais importantes para a dinâmica, 

caracterização e manutenção dos ecossistemas aquáticos. Provêm naturalmente de dois 

processos: a difusão direta, mediante contato e penetração direta do ar atmosférico na 

água; e a fotossíntese, mediante o processo fotossintético dos fitoplânctons (algas 

especiais) (VON SPERLING, 1996; ZIMERMANN et al., 2001). 

A concentração de oxigênio dissolvido (OD) em um curso d’água é influenciada 

diretamente por alguns parâmetros, tais como: temperatura, salinidade, pressão 

atmosférica, atividade fotossintética, vazão etc. (CERETTA, 2004). 

Em geral cursos d’água nos quais são depositadas grandes quantidades 

substâncias orgânicas normalmente encontradas em esgoto doméstico, efluentes 

industriais, etc., tendem a apresentar valores de (OD) bem abaixo do necessário para 

manter a dinâmica natural de um ecossistema aquático. Isso ocorre por que os 

organismos que decompõem resíduos orgânicos utilizam oxigênio no processo de 

respiração, evidenciando assim que quanto maior a presença de matéria orgânica na 

água, maior será a população de decompositores e, conseqüentemente, maior a taxa de 

consumo de oxigênio (FARIAS, 2006). 

O teor de OD expressa a quantidade de oxigênio dissolvido presente no meio, 

sendo que a sua concentração está sujeita às variações diárias e sazonais em função da 

temperatura, da atividade fotossintética, da turbulência da água e da vazão do rio 

(PALMA-SILVA, 1999), podendo reduzir-se na presença de sólidos em suspensão e de 

substâncias orgânicas biodegradáveis, como esgoto doméstico, vinhoto e certos resíduos 

industriais (MATHEUS et al., 1995). A decomposição da matéria orgânica nos cursos 

d'água pode diminuir o teor de oxigênio dissolvido. 
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2.7.4.  Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 
 

A Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) de uma amostra de água é um 

indicador que determina indiretamente a concentração de matéria orgânica 

biodegradável por meio da demanda de oxigênio exercida pela respiração dos 

microrganismos. A DBO é um teste padrão, realizado a uma temperatura constante de 

20°C e durante um período de incubação também fixo, 5 dias, e por isso o termo 

freqüentemente utilizado é DBO5,20 (VALENTE et al., 1997). 

Os valores da DBO de uma amostra de água estão diretamente relacionados ao 

grau de poluição produzida por matéria orgânica oxidável biologicamente, que 

corresponde à quantidade de oxigênio que é consumida pelos microorganismos do 

esgoto ou águas poluídas, na oxidação biológica, quando mantida a uma dada 

temperatura por um intervalo de tempo convencionado (LIMA, 2001; FARIAS, 2006). 

O oxigênio existente no meio aquático é consumido por três processos: i) 

oxidação de matéria orgânica carbonácea por organismos aeróbicos tendo como 

resultado CO2, H2 e NH3; ii) oxidação da amônia, nitrito e nitrogênio orgânico oxidável, 

por meio das bactérias nitrificantes (nitrosomonas e nitrobacter); e iii) oxidação química 

de compostos tais como íon ferroso (Fe2+), sulfito (SO3
2- ) e sulfeto (S2-) (CERETTA, 

2004). 

Elevações nos valores da DBO de um corpo d’água podem ser provocadas pelo 

despejo de efluentes de origem predominantemente orgânica e também pode ser uma 

indicação do incremento da microflora presente provocando um desequilíbrio no 

ecossistema aquático. Altos teores de matéria orgânica causam a extinção do oxigênio 

existente na água, provocando a morte de peixes e outras espécies e o crescimento 

exagerado da microflora além de produzir sabores e odores desagradáveis e, ainda, pode 

obstruir os filtros de areia utilizados nas estações de tratamento de água (CETESB, 

2010). 

 
2.7.5. Demanda Química de Oxigênio (DQO) 
 

Demanda química de oxigênio, DQO, é um parâmetro que diz respeito á 

quantidade de oxigênio consumido por materiais e por substâncias orgânicas e minerais, 

que se oxidam sob condições definidas. No caso de águas, o parâmetro torna-se 

importante por estima o potencial poluidor no consumo de oxigênio e possíveis 

impactos nos ecossistemas aquáticos. Os valores da DQO, normalmente, são maiores 
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que os da DBO, sendo o teste de DQO realizado num prazo menor, para orientar o teste 

da DBO. A vantagem é o tempo do teste, realizado em poucas horas, enquanto o teste 

da DBO requer no mínimo cinco dias (período de incubação). A análise da DQO é útil 

para detectar a presença de substâncias resistentes à degradação biológica. O aumento 

da concentração da DQO num corpo de água se deve principalmente a despejos de 

origem industriais e urbanos (HERMES et al., 2006). 

 
2.7.6. Acidez e alcalinidade 
 

Segundo Carmouze, (1994), o termo pH (potencial hidrogeniônico) define o 

caráter ácido, básico ou neutro de uma solução, e corresponde à expressão da 

concentração de íons hidrogênio em uma solução. As medidas de pH são importantes 

para o fornecimento de informações a respeito da qualidade da água. Os organismos 

aquáticos estão, geralmente, adaptados às condições próximas a neutralidade e, em 

conseqüência, alterações bruscas do pH da água podem ocasionar o desaparecimento 

dos seres aquáticos. 

O pH da água é controlado pelo equilíbrio na concentração de compostos 

dissolvidos. Por exemplo, em águas naturais, esse equilíbrio depende da presença de 

íons carbonatos, dióxido de carbono (CO2), ácido carbônico (H2CO3), carbonatos (CO3
-

2)  e bicarbonatos (HCO3-) (EPA, 2010) e de outros componentes naturais, como os 

ácidos húmicos e fúlvicos, resultantes da degradação da matéria orgânica (HERMES et 

al., 2006). 

O valor do pH muda consideravelmente com a hora do dia, em função dos 

processos bioquímicos que ocorrem na água. Um exemplo típico é a incidência de 

radiação solar na água, que desencadeia a fotossíntese, processo pelo qual as plantas 

verdes convertem o dióxido de carbono (CO2) em carboidrato (CnH2nOn) e oxigênio 

livre (O2), usando a luz do sol como fonte de energia (HERMES et al., 2006). 

O dióxido de carbono reage com as moléculas de água, produzindo o íon 

hidrogênio, fazendo o pH tender para a acidez. A remoção do CO2 faz com que menor 

número de íons de hidrogênio se formem, dando ao pH tendência de alcalinidade, cujo 

pico máximo ocorre à tarde. Durante a noite, o processo de fotossíntese é interrompido 

devido à falta da energia solar, as plantas não fixam mais o CO2, e a respiração libera 

novamente o CO2, que se acumula na água, gerando a acidez. Em lagoas com grande 

população de algas, nos dias ensolarados, o pH pode subir muito, chegando a 9 ou até 



25 
 

mais. Isso porque as algas, ao realizarem fotossíntese, retiram muito gás carbônico, que 

é a principal fonte natural de acidez da água (HERMES et al., 2006). 

Geralmente, um pH muito ácido ou muito alcalino está associado à presença de 

despejos industriais. A alcalinidade representa a capacidade que um sistema aquoso tem 

de neutralizar (tamponar) ácidos a ele adicionados. A alcalinidade é a quantidade de 

íons na água que reagirão para neutralizar os íons hidrogênio. Os principais 

constituintes da alcalinidade são os bicarbonatos, carbonatos e os hidróxidos. As origens 

naturais da alcalinidade são a dissolução de rochas e as reações do dióxido de carbono 

(CO2), resultantes da atmosfera ou da decomposição da matéria orgânica com a água. 

Essa variável deve ser avaliada por ser importante no controle do tratamento de água, 

estando relacionada com a coagulação, redução de dureza e prevenção da corrosão em 

tubulações (GPCA, 2004). 

Outros processos importantes podem ser alterados, como, por exemplo, os 

mecanismos sortivos que ocorrem com colóides em suspensão na água e nos 

sedimentos. Em pH mais ácido, pode ocorrer, por exemplo, a liberação (dessorção) dos 

agroquímicos dos sítios de ligação, ficando, assim, disponibilizados para serem 

absorvidos pelas plantas aquáticas e/ou ingeridos pelos animais. Por outro lado, a 

acidificação dos sistemas aquáticos inibe a atividade microbiana bentônica, reduzindo a 

decomposição e a ciclagem de nutrientes. Isto pode levar a uma redução de plânctons e 

organismos invertebrados que são vitais para a cadeia alimentar (HERMES et al., 2006). 

 
2.7.7. Material em Suspensão 
 

Material em suspensão é o material particulado, encontrado em corpos de água, 

composto por substâncias inorgânicas e orgânicas, incluindo os organismos 

planctônicos (fito e zooplâncton). Sua principal influência é na diminuição da 

transparência da água, impedindo a penetração da luz, o que pode inibir as atividades 

fotossintéticas das plantas aquáticas. Processos de assoreamento e bloqueio total de rios 

ou lagos devido ao alto conteúdo de material em suspensão são responsáveis pelo 

desequilíbrio entre espécies e desaparecimento completo de algumas formas de vida do 

ambiente aquático (HERMES et al., 2006). 

Segundo VON SPERLING (1996), são as operações de evaporação, secagem e 

filtração que definem as diversas frações de sólidos presentes na água (sólidos totais, em 

suspensão, dissolvidos, fixos e voláteis). Os sólidos contidos na água se dividem em: 
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sólidos dissolvidos (sais e matéria orgânica, com diâmetro inferior a 10-3 µm), coloidais 

(argilas, vírus e algumas bactérias, com diâmetro entre 10-3 e 10 µm) e suspensos 

(areias, siltes, microorganismos e restos de pequenos animais e vegetais, com diâmetro 

superior a 10 µm). Os sólidos sedimentáveis correspondem aos sólidos que se 

sedimentam após uma hora de repouso e os sólidos voláteis correspondem aos sólidos 

que se volatiliza a temperaturas elevadas cerca de 550ºC (VANZELA, 2004). 

A unidade de medição normal para o teor em sólidos não dissolvidos é a massa 

dos sólidos filtráveis, por volume de água, expresso em mg L-1 de matéria seca. Dos 

sólidos filtrados, pode ser determinado o resíduo calcinado (em % de matéria seca), que 

é considerado uma medida da parcela da matéria mineral. O restante indica a parcela de 

sólidos orgânicos como voláteis. Para um corpo hídrico, os sólidos podem causar danos 

aos peixes e à vida aquática. Eles podem se sedimentar no leito dos rios destruindo 

organismos que fornecem alimentos, ou também danificar os leitos de desova de peixes. 

Os sólidos podem reter bactérias e resíduos orgânicos no fundo dos rios, promovendo 

decomposição anaeróbia (CETESB, 2010).  

 

2.7.8. Compostos de Nitrogênio e Fósforo 
 

O nitrogênio apresenta-se no ambiente em diversas formas: a) nitrogênio 

molecular (N2), livre na atmosfera; b) nitrogênio orgânico (dissolvido e em suspensão 

no corpo de água); c) amônia (livre – NH3 e ionizada – NH4
+); d) nitrito (NO2

-); e) 

nitrato (NO3
-) (APHA, 2005). A importância do conhecimento da presença e 

quantificação do nitrogênio nas suas mais diversas formas na água refere-se ao consumo 

de OD necessário durante o processo de nitrificação. Esse processo indica a conversão 

de nitrogênio amoniacal a nitrito e este a nitrato. O nitrogênio é um elemento vital para 

o crescimento e a proliferação de algas (ESTEVES, 1998) 

As águas naturais contêm nitrato em solução e, principalmente, tratando-se de 

águas que recebem esgotos, podem conter quantidades variáveis de compostos mais 

complexos, ou menos oxidados, tais como: compostos orgânicos quaternários, amônia e 

nitritos. Em geral, a presença desses compostos indica a existência de poluição recente, 

uma vez que essas substâncias são oxidadas rapidamente na água, principalmente, 

devido a presença de bactérias nitrificantes. Por essa razão, constituem um importante 

indicador da presença de despejos orgânicos recentes (CETESB, 2010). 
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a) Nitrato 

 

O nitrogênio sob forma de amônia transforma-se em nitrito, com o tempo, 

dependendo das condições físicas e químicas do meio aquático, e, posteriormente, em 

nitrato (nitrificação). A presença do nitrato no corpo de água é um indicador de poluição 

antiga relacionada ao final do período do processo de nitrificação ou pode caracterizar o 

efluente de uma estação de tratamento de esgotos sanitários em nível terciário, onde o 

processo de nitrificação é induzido e controlado com o objetivo de redução de nutrientes 

(HERMES et al., 2006). 

Concentrações de nitrato superiores a 5 mg.L-1 demonstram condições sanitárias 

inadequadas, pois a principal fonte de nitrato são os dejetos humanos e animais. O 

nitrato pode sofrer também um processo de desnitrificação onde é reduzido a nitrogênio 

gasoso (N2). Em altas concentrações, nas fontes domésticas de água (poços), pode trazer 

graves problemas de intoxicação, tanto ao ser humano como aos animais (CETESB, 

2010).  

 

b) Nitrito 

 
É uma forma química do nitrogênio, normalmente, encontrada em quantidades 

diminutas nas águas superficiais, pois o nitrito é instável na presença do oxigênio, 

ocorrendo como uma forma intermediária. O íon nitrito pode ser utilizado pelas plantas 

como uma fonte de nitrogênio. A presença de nitritos em água indica processos 

biológicos ativos influenciados por poluição orgânica (HERMES et al., 2006). 

 
c) Nitrogênio amoniacal (amônia) 

 
A amônia é uma substância tóxica, não persistente e não cumulativa, de 

concentração normalmente baixa. Grandes quantidades podem causar sufocamento de 

peixes. A amônia pode ocorrer na forma livre, que é o nitrogênio amoniacal (NH3), 

tóxica aos peixes, e na forma ionizada (NH4
+), não tóxica. Para valores de pH menores 

que 8, a amônia passa à sua forma ionizada, amônio, NH4
+. A medição do nitrogênio 

amoniacal, geralmente avaliado em miligramas por litro (mg.L-1), é importante para 

constatar a presença de esgotos domésticos lançados recentemente no corpo de água, 

também como um indicador de futuro consumo de oxigênio no processo de nitrificação 

e o possível crescimento de algas (HERMES et al., 2006). 
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d) Fósforo total 

 
A presença de fósforo nas águas pode ter origem natural em função da 

dissolução de compostos do solo (em pequena escala) e origem antropogênica, oriunda 

dos despejos domésticos e industriais, detergentes, excrementos de animais e 

fertilizantes. Os compostos de fósforo são um dos mais importantes fatores limitantes à 

vida dos organismos aquáticos. Sua presença em uma massa de água é de importância 

fundamental no controle ecológico das algas. Concentrações elevadas podem contribuir 

da mesma forma que o nitrogênio, para a proliferação de algas e acelerar, 

indesejavelmente, em determinadas condições, o processo de eutrofização (HERMES et 

al., 2006). 

O fósforo e o nitrogênio são essenciais ao crescimento de todos os seres vivos. 

Em corpos hídricos, são elementos fundamentais para o controle das taxas de 

crescimento de algas e cianobactérias (SAWYER et al., 1994). Os compostos de fósforo 

podem estar nas águas sob as formas de ortofosfatos, polifosfatos e fósforo orgânico. Os 

ortofosfatos têm como origem os fertilizantes fosfatados utilizados na agricultura, já os 

polifosfatos são provenientes de despejos de esgotos domésticos e de alguns despejos 

industriais que utilizam detergentes sintéticos à base de polifosfatos. O fósforo total, o 

ortofosfato e a amônia formam o principal grupo de nutrientes que apresenta relação 

direta com o processo de eutrofização da água (CEBALLOS, 1998). 

Segundo Esteves (1998), na maioria das águas continentais o fósforo é o 

principal fator limitante de sua produtividade. Além disso, tem sido apontado como o 

principal responsável pela eutrofização artificial desses ecossistemas, podendo originar-

se de numerosas descargas industriais (SAWYER et al., 1994). Por outro lado, o fósforo 

é um nutriente fundamental para o crescimento e multiplicação das bactérias 

responsáveis pelos mecanismos bioquímicos de estabilização da matéria orgânica. A 

presença do fósforo na água pode se dar de diversas formas. A mais importante delas, 

para o metabolismo biológico, é o ortofosfato. O fósforo total (P-Total) é medido 

geralmente em miligramas por litro, mg L-1 (HERMES et al., 2006). 
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2.8. Componentes biológicos 
 

O monitoramento microbiológico da água para consumo humano tem sido 

praticado desde o início do século passado. A água potável pode ser contaminada com 

coliformes e bactérias patogênicas provenientes de dejetos humanos ou de outros 

animais. Esses parâmetros microbiológicos oferecem uma informação única sobre os 

efluentes e a qualidade da água e indicam os riscos à saúde pública.  Para assegurar um 

suprimento contínuo e de boa qualidade de água potável para a segurança da água 

recreacional, é necessário o monitoramento frequente das fontes de água quanto à 

presença de patógenos. Dois grupos de bactérias, coliformes e estreptococcus fecais, são 

usados como indicadores de uma possível contaminação por esgoto, uma vez que são 

comumente encontrados em fezes humanas e de animais. Embora a maioria delas não 

seja propriamente patogênica, servem como indicadoras do potencial de contaminação 

por bactérias patogênicas, vírus e protozoários que também vivem no sistema digestivo 

(HERMES et al., 2006). 

 

2.8.1.  Grupo dos coliformes 
 

O rio é habitado, normalmente, por muitos tipos de bactérias, essas bactérias são 

importantíssimas porque, alimentando-se de materiais orgânicos, são elas que 

consomem a carga poluidora que lhe é lançada, sendo assim, as principais responsáveis 

pela autodepuração (limpeza) do rio. Porém, quando o rio recebe esgotos, ele passa a 

conter outros tipos de bactérias que não são benéficas e que podem ou não causar 

doenças às pessoas que beberem dessa água. Um grupo importante, dentre essas 

bactérias, é o grupo dos coliformes. A densidade do grupo coliforme é um critério 

significativo do grau de poluição e, assim, da qualidade sanitária. A detecção e 

enumeração do grupo coliforme têm sido usadas como base para o monitoramento 

padrão da qualidade bacteriológica do suprimento de água (HERMES et al., 2006; 

CETESB, 2010). 

O grupo coliforme das Enterobacteriaceae que fermenta a lactose constitui-se 

numa parte da flora intestinal normal dos mamíferos. As bactérias coliformes fecais, 

predominantemente Escherichia coli, que habitam o intestino de mamíferos são 

detectadas pela sua capacidade em fermentar lactose a 44,5ºC. Essas bactérias, 

normalmente, não ficam no sistema aquático por muito tempo. Assim, sua presença na 
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água serve como um indicador de recente contaminação fecal, que é a maior fonte de 

muitas doenças enteropatogênicas transmitidas pela água. Os órgãos ambientais 

utilizam-se desse indicador para diagnosticar também as condições para o banho de 

mar. Esse serviço informa à população a adequabilidade ou não de banho nas águas 

litorâneas (excelente, muito boa, satisfatória e imprópria), ou seja, o serviço informa as 

condições de balneabilidade (HERMES et al., 2006; CETESB, 2010). 

 

2.9.  Modelagem quali-quantitativa da água 
 

Os modelos matemáticos são instrumentos originalmente desenvolvidos para 

auxiliar na solução de problemas complexos. Não obstante, além de serem utilizados 

para ajudar na minimização de problemas de poluição, eles possibilitam compreender o 

meio ambiente e visualizá-lo integrado, pois os modelos matemáticos associam as 

informações físicas, químicas e biológicas (CHAPRA, 1997). 

Os modelos são cada vez mais reconhecidos como instrumentos úteis para 

simular processos de gestão das águas e constantemente refinados e atualizados, para 

encontrar soluções de problemas novos e emergentes da poluição de água superficial, e 

são cada vez mais utilizados por gestores como auxílio à tomada de decisão 

(BOCKELMANN et al, 2004; RAUCH et al, 1998).  

Dessa forma, a escolha de um modelo matemático depende: a) das 

características do sistema a ser simulado; b) do nível de precisão desejado em função 

dos objetivos do projeto; c) dos dados disponíveis e; d) da disponibilidade de 

metodologia para representar os processos identificados (TUCCI, 1998). 

Para Bittencourt et al. (1997), a seleção de modelos de qualidade da água, deve 

ser feita comparando suas capacidades e limitações. Muitos modelos de quantidade e 

qualidade da água são desenvolvidos em função de um problema em particular ou de 

uma série deles. Com isso, foi demonstrado que o uso e a seleção de ferramenta de 

forma apropriada depende das necessidades da gestão e das características de cada bacia 

hidrográfica. 

Vários modelos podem ser encontrados na literatura, onde a diferença entre cada 

um reside na resolução espacial e temporal de seus dados. Os modelos de qualidade de 

água relacionam o transporte de uma substância ao longo do tempo e do espaço, sendo 

que esse transporte está sujeito aos processos físicos, químicos e biológicos. O 

transporte ocorre devido à advecção, difusão e dispersão das substâncias no corpo 
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d’água. A advecção de uma substância é o transporte resultante do gradiente do 

escoamento. A difusão é a variação da concentração com base no gradiente da própria 

substância, ou seja, é o resultado do movimento molecular de um ponto de alta 

concentração para um de baixa concentração. A dispersão é o efeito da flutuação 

turbulenta sobre a concentração, quando o fluído é descrito pela velocidade média, num 

volume finito, considerando que existem partículas que escoam com velocidade 

diferente da média, existe uma ação dispersiva no escoamento e na concentração de uma 

substância (TUCCI, 1998). 

De acordo com McCutcheon (1989), os modelos de qualidade de água podem 

ser agrupados em quatro diferentes classes; os modelos concentrados (dimensão zero) 

em que um segmento do escoamento é descrito por um elemento computacional 

simples, ignorando qualquer variação lateral, vertical e longitudinal que deva ocorrer. 

Os modelos unidimensionais consideram os gradientes na direção longitudinal e 

relacionam elementos computacionais que se estendem à jusante no escoamento. Os 

modelos bidimensionais descrevem variações em duas direções, em geral, nas direções 

lateral e longitudinal. Já os modelos tridimensionais descrevem os gradientes nas 

direções lateral, longitudinal e vertical dos parâmetros de qualidade da água 

(TEIXEIRA e PORTO, 2004). 

As maiores dificuldades na utilização dos modelos bi e tridimensionais se 

referem à obtenção de dados, ao grande número de parâmetros e à instabilidade 

numérica. Os modelos de qualidade de água utilizados na representação dos fenômenos 

de transporte de massa em rios são, em geral, unidimensionais e representam o 

escoamento por meio da velocidade média na seção transversal, desprezando as 

variações nas outras direções. No caso dos lagos e reservatórios, onde as variações de 

densidade e temperatura da água são marcantes, com freqüência torna-se necessário a 

utilização de modelos bi ou tridimensionais (TEIXEIRA e PORTO, 2004). 

Na modelagem de qualidade de água em rios, normalmente não se considera a 

zona de mistura. Admite-se que quando um material entra no corpo d’água, ele 

imediatamente se mistura, com o efeito do escoamento. De acordo com Whitehead 

(1984), existe uma tendência, principalmente nos EUA, ao desenvolvimento de pacotes 

computacionais que podem ser aplicados a sistemas generalizados de rios, lagos e 

reservatórios. Entretanto, por causa da generalidade dos modelos, muitos pesquisadores 

têm preferido a sua adaptação a um problema em particular, ou ainda a elaboração de 

modelos sob medida. Embora isso necessite de mais tempo, existe a vantagem em 
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relação ao aprendizado. Isso é particularmente valioso no processo de gerenciamento, 

pois há o desenvolvimento de uma sensibilidade na tomada de decisão. 

Muitos modelos de qualidade de água de rios já foram desenvolvidos, 

destacando-se o Qual2E, OTIS e HEC5. O modelo Qual2E é capaz de simular 15 

variáveis de qualidade de água (OD, DBO, temperatura, algas e clorofila, nitrogênio 

orgânico, amônia, nitrito, nitrato, fósforo orgânico, fósforo dissolvido, coliformes, três 

constituintes conservativos e mais um constituinte não conservativo arbitrário) e 

permite a incorporação de descargas pontuais, tributários, captações e incrementos 

relacionados às fontes difusas (BROWN e BARNWELL, 1987). 

 O AcquaNet, utilizado neste estudo, é um modelo unidimensional capaz de 

determinar a concentração das seguinte substâncias: DBO, OD, coliformes totais, 

fósforo total, algas, nitrogênio orgânico, amônia, nitrito e nitrato em diversos trechos de 

rios, em função de sua vazão, dos lançamentos ocorridos e do processo de decaimento 

dos poluentes (TEIXEIRA e PORTO, 2004). 

O software AcquaNet, busca criar uma ferramenta de apoio à gestão de recursos 

hídricos na qual se consideram os critérios de enquadramento dos corpos d’água, 

permitindo analisar as condições ambientais de um rio, associadas às classes de uso da 

Resolução CONAMA nº 357/2005. A metodologia leva em conta as retiradas de água e 

os lançamentos pontuais, além da autodepuração do rio. 

 
2.10.  Característica do modelo AcquaNet 
 

O AcquaNet é um modelo de simulação matemática que utiliza um algoritmo de 

rede de fluxo na solução de problemas relacionados ao gerenciamento de recursos 

hídricos. O modelo foi desenvolvido pela equipe técnica do Laboratório de Sistemas de 

Suporte a Decisões (LabSid) da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo 

(EPUSP), a partir de uma reestruturação no modelo MODSIM desenvolvido na década 

de 1980 na “Colorado State University” (ALBANO, 2004; LERNER, 2006; 

SHARDONG, 2006). 

A condição fundamental para a utilização do AcquaNet é que o sistema de 

recursos hídricos analisado possa ser representado como uma rede de fluxo. Os modelos 

de rede de fluxo representam um sistema de recursos hídricos utilizando uma rede 

formada por “nós” e “arcos”. Cada um dos nós e dos arcos configuram-se como uma 

representação esquemática de um elemento característico do sistema hídrico: nós de 
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volume (reservatórios), nós de passagem (confluências, pontos de desvio, pontos de 

entrada e pontos de demanda) e os arcos que são as ligações entre os nós (trechos de 

rios, adutoras e canais artificiais) (AZEVEDO et al., 1998; ROBERTO, 2002; LOPES e 

FREITAS, 2003; SHARDONG, 2006). 

Com a rede de fluxo montada, o algoritmo utilizado no AcquaNet  (Out-of- 

Kilter) efetua uma otimização estática a cada intervalo de tempo, minimizando o 

“custo” de alocação de água por meio da rede (AZEVEDO et al., 1998; TEIXEIRA  et 

al., 2005). Isso significa que o modelo, por meio da disponibilidade hídrica e outros 

dados de entrada, procura alocar a água de maneira ótima no sistema (LERNER, 2006). 

Uma descrição em detalhes do algoritmo de programação linear (Out-of-Kilter) pode ser 

encontrada em AZEVEDO et al. (1997) e ROBERTO (2002). 

O AcquaNet é estruturado em módulos assim segmentados: módulo base – é a 

interface de coordenação do modelo, na qual são executadas as funções de criação e 

edição do desenho esquemático do curso d’água, leitura e gravação dos projetos, 

escolha do módulo secundário a se trabalhar e comunicação entre os diferentes módulos 

secundários; módulos secundários – são definidos de acordo com o objetivo do estudo e 

estão assim divididos: i) alocação de água; ii) qualidade de água;  iii)  alocação de água 

para irrigação; iv) produção de energia elétrica; v)  análise  de  valores  econômicos nas 

decisões de alocação; e vi) curvas de aversão ao risco  (LERNER, 2006; SHARDONG, 

2006). 

O módulo de alocação de água faz análise referente aos problemas de alocação 

de água em bacias hidrográficas e também em redes de canais artificiais, considerando a 

disponibilidade, demandas atuais e futuras, prioridades de uso e restrições operacionais 

do sistema. É uma ferramenta de gerenciamento, podendo ser utilizado no planejamento 

e na análise dos impactos relativos às propostas de implantação de projetos de 

aproveitamento de recursos hídricos (PORTO et al., 2004). 

O módulo de qualidade da água é um instrumento de gestão e também para 

análise das condições ambientais de um rio ou sistema de canais artificiais, levando-se 

em conta as retiradas de água e os lançamentos de efluentes. O módulo de qualidade do 

AcquaNet oferece ao usuário uma análise dos impactos na qualidade da água  em 

decorrência das mudanças no plano de descarga dos reservatórios, do despejo  de 

poluentes por meio de fontes pontuais, das variações nas condições  hidrológicas, 

oferecendo  subsídios  para definição da melhor  estratégia de  manejo  da  água  no 

sistema (PORTO et al., 2004; TEIXEIRA, 2004). 
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O módulo de alocação para água de irrigação efetua os cálculos das necessidades 

hídricas com base nos critérios de irrigação que estão diretamente ligados à relação 

clima-solo-água-planta. O modelo permite realizar a comparação das variáveis obtidas 

pelo método do balanço hídrico de determinação da lâmina irrigada e os valores 

simulados pelo modelo, e também, analisar o rendimento e a produção de acordo com a 

quantidade de água aplicada à cultura (CARVALHO, 2003; CARVALHO et al., 2009). 

O módulo de produção de energia tem por objetivo simular a produção de 

energia firme desejada no sistema proveniente das descargas dos reservatórios, 

considerando para isso, os múltiplos usos da água, as variações das vazões afluentes e a 

sazonalidade das demandas (PORTO et al., 2003). 

O módulo de economia tem como principal objetivo a distribuição das vazões 

entre os nós existentes na rede de forma a maximizar o beneficio econômico, 

possibilitando a avaliação do impacto econômico de longo prazo das diversas decisões 

levando em consideração restrições hidráulicas, regras de operação do sistema e o 

gerenciamento da oferta e da demanda de água (PORTO et al., 2004). 

Pode-se observar que o AcquaNet é uma ferramenta multiuso na análise de 

sistemas de recursos hídricos, adaptando-se facilmente às diversas situações reais 

impostas pelo usuário. Tais características são comprovadas nos diversos trabalhos nos 

quais algum módulo do modelo foi aplicado. Freitas (2003) utilizou o AcquaNet para 

determinar a disponibilidade hídrica e também a capacidade de regularização de vazões 

do Reservatório Bico da Pedra na bacia hidrográfica do Rio Gorutuba em Minas Gerais. 

Carvalho (2003) e Carvalho et al. (2009) apresentaram o desenvolvimento e 

aplicação do módulo IrrigaLS, comparando os resultados do mesmo para o cálculo das 

demandas de irrigação com o modelo ModSimLS e com o método do balanço hídrico, 

apresentando resultados confiáveis, e demonstrando a aptidão do IrrigaLS para tal 

finalidade. 

Teixeira (2004) mostrou o desenvolvimento e aplicação do módulo QualidadeLS 

juntamente com o módulo de alocação de água na bacia hidrográfica do Rio Piracicaba 

encontrando resultados que atestam o AcquaNet como ferramenta fundamental a ser 

utilizada no gerenciamento integrado de quantidade e qualidade da água em bacias 

hidrográficas. 

Lerner (2006) utilizou o AcquaNet para avaliar o impacto na produção de 

energia em decorrência do projeto de transposição das águas do Rio São Francisco 

achando resultados satisfatórios, porém, destacou algumas modificações a serem 
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acrescentadas ao modelo relativas às prioridades de alocação de água. Em Shardong 

(2006) descrive os procedimentos para incorporação de três modelos de alocação de 

água ao AcquaNet visando a determinação da alocação ótima de água em sistemas de 

recursos hídricos. 
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CAPITULO 1 
 
MONITORAMENTO E ANÁLISE ESPACIAL E TEMPORAL NA QUAL IDADE 

DA ÁGUA NA SUB-BACIA DO RIO POXIM 
 

 
1. Resumo 
 
VASCO, Anderson Nascimento do. Monitoramento e análise espacial e temporal da 
qualidade da água na sub-bacia do Rio Poxim. 2011 (Dissertação – Mestrado em 
Agroecossistemas). Universidade Federal de Sergipe. São Cristovão-SE 
 

 

A dinâmica de uso e ocupação do solo na sub-bacia hidrográfica do Rio Poxim é 
fator determinante para o comprometimento da qualidade das águas superficiais. Este 
estudo teve como objetivo diagnosticar aspectos quali-quantitativo da água 
correlacionados com o uso e ocupação do solo em escala espacial (quatro diferentes 
estações de monitoramento) e temporal (período chuvoso e seco do ano), por meio do 
monitoramento dos parâmetros: pH, OD, DBO, turbidez, Sólidos Dissolvidos Totais - 
SDT, fósforo total, nitrogênio amoniacal, nitrito, nitrato e coliformes termotolerantes, 
no período de julho de 2009 a junho de 2010. As análises foram realizadas no 
Laboratório de Química Analítica da UFS, utilizando-se a metodologia descrita no 
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. Os resultados foram 
comparados aos padrões brasileiros de qualidade para as águas doces (Classe 2), 
conforme a Resolução CONAMA n° 357, de 2005. Os resultados mostram um maior 
aporte de matéria orgânica expressos pelos parâmetros DBO e DQO na estação de 
monitoramento E3 com concentrações média de 11,98 e 290,47 mg.L-1 respectivamente. 
Os resultados para OD apresentaram valores críticos em todas as estações de 
monitoramento com valores iguais a 3,2; 4,7; 1,9 e 0,7 mg.L-1 no período chuvoso e 4,3; 
4,9 ; 1,9 e 0,7 mg.L-1 no período seco, nas estações E1, E2, E3 e E4 respectivamente. Os 
nutrientes nitrogênio e fósforo apresentaram maiores concentrações nas estações E1 e 
E2. Parte da sub-bacia com características agrícolas, o fósforo foi encontrado no período 
chuvoso com concentrações de 15,11; 52,35 e 34,48 mg.L-1 nas estações E1, E2 e E3 
respectivamente. Os demais nutrientes apresentaram-se dentro dos padrões aceitáveis. 
Observou-se que o processo de urbanização na parte baixa da sub-bacia juntamente com 
a falta de manejo da área rural vem ocasionando considerável degradação da qualidade 
da água. Levando-se em conta todos os aspectos estudados, a sub-bacia do Rio Poxim 
apresentam-se com baixa qualidade da água. 

 

Palavras-chave: Qualidade da água, monitoramento ambiental, recursos hídricos 
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Alexandre Borges Garcia (Co-orientador) – UFS e Dr. Luis Carlos Nogueira – EMBRAPA (Co-
Orientador). 

  



46 
 

2. Abstract 
 

VASCO, Anderson Nascimento. Monitoring and analyzing spatial and temporal 
water quality in the sub-basin of the Poxim River. 2011 (Dissertation - Master 
Program in Agroecosystems). Federal University of Sergipe, São Cristóvão, SE. 

 
The dynamics of land use and occupation of the sub-basin of Poxim River is 

determinant for reducing the quality of the water surface. This study aimed to identify 
aspects related with water quality and quantity related with the use and occupation of 
land in spatial scale (four different monitoring stations) and temporal (rainy season and 
dry season). The parameters monitored were pH, DO, BOD, turbidity, total dissolved 
solids (TDS), total phosphorus, ammonia, nitrite, nitrate and coliform organisms 
between July 2009 to June 2010. The analyses were performed at the Laboratory of 
Analytical Chemistry of the UFS, using the methodology described in Standard 
Methods for the Examination of Water and Wastewater. The results were compared to 
the Brazilian standards for the quality of fresh waters (Class 2), according to CONAMA 
Resolution no. 357, 2005. The results show a greater input of organic matter expressed 
by the parameters BOD and COD at the monitoring station E3, with average 
concentrations of 11.98 mg L-1 and 290.47 mg L-1, respectively. The results for OD 
were critical at all monitoring stations for OD values of 3.2 mg L-1, 4.7 mg L-1, 1.9 mg 
L-1 and 0.7 mg L-1, in the rainy season, and 4.3 mg L-1, 4.9 mg L-1, 1.9 mg L-1, 0.7 mg L-
1, in the dry season, at stations E1, E2, E3, and E4, respectively. The nitrogen and 
phosphorus nutrients had higher concentrations at stations E1 and E2, under the sub-
basin with agricultural characteristics. Phosphorus was only found during the rainy 
season with these concentrations 15.11 mg L-1, 52.35 mg L-1 , 34.48 mg L-1 at stations 
E1, E2 and E3 respectively, the other nutrients were within acceptable standards. It was 
observed that the process of urbanization in the lower sub-basin along with the lack of 
management of rural areas have caused considerable degradation of water quality. 
Taking into account all aspects studied, the Rio Poxim sub-basin has  low water quality. 

 
Keywords: Water quality, environmental monitoring, water resources 
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3. INTRODUÇÃO 
 

 

Nos últimos anos vários estudos têm sido realizados com o intuito de investigar 

os problemas relacionados com a redução da qualidade da água para o abastecimento 

público, lazer, irrigação, entre outros, levando a identificação das fontes poluidoras, 

bem como a elaboração de propostas para o seu controle.  

O uso inadequado da água tem gerado sérios problemas principalmente nos 

centros urbanos. A crescente contaminação dos recursos hídricos, causada por diversas 

fontes, dentre as quais destacam-se os efluentes domésticos. Os efluentes industriais e a 

carga difusa urbana e agrícola,vem comprometendo o uso desses recursos para os seus 

diversos fins. 

Cada uma dessas fontes possui características próprias quanto aos poluentes. A 

poluição das águas por efluentes domésticos e industriais é uma das maiores 

consequências da redução na qualidade da água, aumentando os custos de tratamento.  

Dessa forma, a avaliação e o monitoramento da água são fundamentais para 

acompanhar o comportamento dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos, além 

de fornecer subsídios para avaliar as condições do manancial e contribuir com 

informações para tomada de decisões no gerenciamento dos recursos hídricos 

(FIGUEIRÊDO, 2008).  

O estudo em áreas de bacias hidrográficas urbanas e rurais é imprescindível 

quando se busca o equilíbrio entre a exploração de recursos naturais e sustentabilidade 

ambiental. O processo evolutivo de ocupação de tais áreas se manifesta de maneira 

desordenada, impulsionado pelo crescimento acelerado da população, expansão das 

áreas agrícolas, intensa urbanização. Isso traz graves e irreversíveis modificações 

ambientais na dinâmica natural dos ecossistemas associados a essas áreas).  

Isso pode ser observado em diversas bacias hidrográficas, indicando a 

necessidade de estudos integrados que contemplem a compreensão do funcionamento 

básico dessas bacias, e gerando subsídios para programas de monitoramento da 

qualidade da água em recursos hídricos localizados próximos a centros urbanos.  

Sabe-se que as alterações nas características das águas superficiais estão 

relacionadas com o uso e ocupação do solo que atravessam sua bacia hidrográfica de 

drenagem, com a cobertura vegetal e, principalmente, com os diversos tipos de ação 

antrópica existente (PEDROSO et al., 1988; ARAÚJO, 2000). Portanto, para uma 
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melhor compreensão dos ecossistemas aquáticos é preciso avaliar a bacia hidrográfica, 

integrando e interagindo, simultaneamente, o ambiente aquático ao terrestre.  

Nesse contexto, insere-se a importância do estudo na Sub-bacia do Rio Poxim, por 

apresentar hoje as principais características inerentes aos cursos d’água que têm seu 

curso principal localizado na área de regiões metropolitanas e áreas agrícolas: elevada 

concentração de poluentes domésticos e industriais, ausência quase que completa da 

vegetação ciliar, grandes extensões de culturas agrícolas, assoreamento em diversos 

trechos, desde a nascente até a foz, e fauna aquática reduzida. O que caracteriza, 

geralmente, tais regiões é a evidente deficiência nas estruturas operacionais de oferta 

dos serviços de saneamento básico e a limitada ou completa inexistência da aplicação da 

legislação que norteia a gestão integrada dos recursos hídricos. 

Atualmente, a sub-bacia hidrográfica do Rio Poxim, na qual está inserida a área 

metropolitana de Aracaju, vem apresentando ao longo da última década intenso 

processo de ocupação, em grande parte desordenada, trazendo intervenções que afetam 

o meio ambiente. Esses impactos ambientais provocam uma grave diminuição na oferta 

hídrica, causada tanto pelo decréscimo da vazão do Rio Poxim quanto pelo aumento da 

poluição, comprometendo a sua qualidade para abastecimento (SILVA et al., 2004). 

Esses mesmos autores afirmaram que o  Rio Poxim que contribuía com cerca de 70% da 

água para abastecimento público de Aracaju, passou a fornecer apenas 30%, havendo 

perspectivas de diminuir ainda mais este percentual. Por outro lado, o crescimento da 

grande Aracaju também vem ocasionando o acréscimo progressivo na demanda de água, 

não só pelo aumento populacional, mas também pela expansão do parque industrial do 

Estado, que está concentrado na sub-bacia e em suas proximidades. 

O conhecimento das condições atuais das características físico-químicas e 

microbiológicas da água da sub-bacia hidrográfica do Rio Poxim e, sua comparação por 

meio de estudos anteriores, com outros ambientes em condições similares, permitirá 

identificar os problemas de ordem prioritários para o desenvolvimento de ações de 

caráter corretivo e de recuperação do ambiente.  

O presente trabalho teve como objetivo analisar a qualidade da água na sub-

bacia do Rio Poxim por meio dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos 

relacionando-os com o uso e a ocupação do solo. Também serão apresentados os 

resultados do uso de um modelo para a simulação da quantidade e da qualidade da água 

de forma integrada, visando contribuir com informações úteis para a gestão dos recursos 

dessa sub-bacia hidrográfica. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 
4.1. Área de estudo 
 
 

O Estado de Sergipe é formado por seis bacias hidrográficas: Rio São Francisco, 

Rio Japaratuba, Rio Sergipe, Rio Vaza Barris, Rio Piauí e Rio Real. Sendo a bacia 

hidrográfica do Rio Sergipe a mais importante para o Estado, com uma área de 

drenagem de 3.670 km2, compreendendo a capital Aracaju, e uma área correspondente a 

14,9% do total da área estadual (SOARES, 2001). Entre as suas sub-bacias 

hidrográficas destaca-se a do Rio Poxim, objeto de estudo do presente trabalho. 

 

 

FIGURA 1 - Mapa de localização da área de estudo, abrangendo os seis municípios na região da 
sub-bacia do Rio Poxim, SE. Fonte – Embrapa, 2004 

 

A sub-bacia hidrográfica do Rio Poxim está situada entre as coordenadas 

geográficas 11°01’ e 10°47’ de latitude sul, e 37°01’ e 37°24’ de longitude oeste e 

inserida na região metropolitana da Grande Aracaju. Dos nove municípios que 

compõem a Grande Aracaju, cinco deles têm seu território total ou parcialmente dentro 

da área de abrangência da sub-bacia hidrográfica: Aracaju, São Cristóvão, Nossa 

Senhora do Socorro, Laranjeiras e Itaporanga D’Ajuda (FIGURA 1). A única exceção é 

o município de Areia Branca, que tem parte de seu território dentro da área da sub-bacia 
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hidrográfica do Rio Poxim, mas não integra a supracitada região metropolitana 

(SERGIPE, 2004). 

O principal rio da sub-bacia hidrográfica em estudo é o Rio Poxim e tem como 

afluentes os Rios Poxim-Mirim, Poxim-Açu e Pitanga. A sub-bacia hidrográfica do Rio 

Poxim apresenta um formato alongado no sentido oeste-leste, limitando-se ao sul com a 

bacia hidrográfica do Rio Vaza Barris e, ao norte com o Rio Sergipe. As suas principais 

nascentes localizam-se a oeste, na Serra dos Cajueiros. Sua foz situa-se, a leste, no 

complexo estuarino Sergipe/Maré do Apicum, junto ao Oceano Atlântico (SILVA, 

2001; AGUIAR NETO et al., 2006). De acordo com a ANA (2001), a sub-bacia 

hidrográfica ocupa uma área de cerca de 460 km2 (FIGURA 2). 

 

 
FIGURA 2 - Mapa do Estado de Sergipe com destaque para a sub-bacia hidrográfica do Rio 
Poxim. Fonte: Sergipe (2004a). 
 

O Rio Poxim-Açu é o principal afluente do Rio Poxim e apresenta as principais 

nascentes dessa sub-bacia. A sua nascente encontra-se próxima ao povoado Cajueiro, no 

municipio de Itaporanga d’Ájuda. O Rio Poxim-Mirim tem suas nascentes localizadas 

na parte noroeste da sub-bacia, sendo a nascente principal localizada na Fazenda Cafuz, 

no município de São Cristóvão. O Rio Poxim surge após a junção dos rios Poxim-Açu e 

Poxim-Mirim, no povoado Pai André, no Município de São Cristóvão. No seu percurso 



final, atravessa áreas urbanas de São Cristovão, Nossa Senhora do Socorro e Aracaju, 

onde recebe, efluentes domésticos e industriais sem tratamento (AGUIAR NETTO et 

al., 2006). 

 

4.2. Características Climáticas
 

De acordo com a classificação de Köppen

na região é o tropical úmido, com período seco durante o verão (As), com precipitação 

pluviométrica média anual assim distribuída: na faixa litorânea 1900 mm; na porção 

média da sub-bacia 1800 mm; e, na porção superior 1600 mm (SOARES, 2001). 

Entretanto, no estudo sobre a distribuição da precipitação pluvial nos municípios 

integrados da sub-bacia hidrográfica do Rio Poxim, realizado por Lima e Pinto (2004), 

são apresentados três sequencias de médias pluviométricas para o curso dos principais 

rios. No curso superior, que inclui os municípios de Areia Branca, Laranjeiras e 

Itaporanga D’Ájuda, as médias encontradas foram de 896,53 mm, 1.280,12 mm e 

1.463,19 mm, respectivamente, o que

Agreste. No curso médio, que inclui o município de São Cristóvão, a média foi de 

1.490,60 mm. No curso inferior, município de Aracaju, a média foi de 1.578,82 mm, 

que coincide com a zona da mata e a Zona Lit

trimestre mais chuvoso compreende os meses de abril a junho e, o mais seco, abrange os 

meses de outubro e dezembro. 

precipitação pluvial foram fornecidos pela Secretaria

Hídricos de Sergipe (SEMARH), obtidos da Estação de Laranjeiras. A precipitação total 

dos 12 meses monitorados foi de 2.077,4 mm, com uma média de 173,11 mm mensais 

de chuva. 

 

 

FIGURA 3 - Mapa das isoietas de precipitação para a Sub
dos Recursos Hídricos de Sergipe 2004.
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essa áreas urbanas de São Cristovão, Nossa Senhora do Socorro e Aracaju, 

onde recebe, efluentes domésticos e industriais sem tratamento (AGUIAR NETTO et 

4.2. Características Climáticas 

De acordo com a classificação de Köppen-Geiger, o tipo climático predominante 

na região é o tropical úmido, com período seco durante o verão (As), com precipitação 

pluviométrica média anual assim distribuída: na faixa litorânea 1900 mm; na porção 

bacia 1800 mm; e, na porção superior 1600 mm (SOARES, 2001). 

Entretanto, no estudo sobre a distribuição da precipitação pluvial nos municípios 

bacia hidrográfica do Rio Poxim, realizado por Lima e Pinto (2004), 

sequencias de médias pluviométricas para o curso dos principais 

rios. No curso superior, que inclui os municípios de Areia Branca, Laranjeiras e 

Itaporanga D’Ájuda, as médias encontradas foram de 896,53 mm, 1.280,12 mm e 

1.463,19 mm, respectivamente, o que classifica essa área como faixa de transição ou 

Agreste. No curso médio, que inclui o município de São Cristóvão, a média foi de 

1.490,60 mm. No curso inferior, município de Aracaju, a média foi de 1.578,82 mm, 

que coincide com a zona da mata e a Zona Litorânea. Ainda segundo esses autores, o 

trimestre mais chuvoso compreende os meses de abril a junho e, o mais seco, abrange os 

meses de outubro e dezembro. No período estudado, os dados meteorológicos de 

precipitação pluvial foram fornecidos pela Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos 

Hídricos de Sergipe (SEMARH), obtidos da Estação de Laranjeiras. A precipitação total 

dos 12 meses monitorados foi de 2.077,4 mm, com uma média de 173,11 mm mensais 

 

Mapa das isoietas de precipitação para a Sub-Bacia do Rio Poxim. Fonte: Atlas 
dos Recursos Hídricos de Sergipe 2004. 

POXIM- MIRIM

essa áreas urbanas de São Cristovão, Nossa Senhora do Socorro e Aracaju, 

onde recebe, efluentes domésticos e industriais sem tratamento (AGUIAR NETTO et 

Geiger, o tipo climático predominante 

na região é o tropical úmido, com período seco durante o verão (As), com precipitação 

pluviométrica média anual assim distribuída: na faixa litorânea 1900 mm; na porção 

bacia 1800 mm; e, na porção superior 1600 mm (SOARES, 2001).  

Entretanto, no estudo sobre a distribuição da precipitação pluvial nos municípios 

bacia hidrográfica do Rio Poxim, realizado por Lima e Pinto (2004), 

sequencias de médias pluviométricas para o curso dos principais 

rios. No curso superior, que inclui os municípios de Areia Branca, Laranjeiras e 

Itaporanga D’Ájuda, as médias encontradas foram de 896,53 mm, 1.280,12 mm e 

classifica essa área como faixa de transição ou 

Agreste. No curso médio, que inclui o município de São Cristóvão, a média foi de 

1.490,60 mm. No curso inferior, município de Aracaju, a média foi de 1.578,82 mm, 

orânea. Ainda segundo esses autores, o 

trimestre mais chuvoso compreende os meses de abril a junho e, o mais seco, abrange os 

os dados meteorológicos de 

do Meio Ambiente e dos Recursos 

Hídricos de Sergipe (SEMARH), obtidos da Estação de Laranjeiras. A precipitação total 

dos 12 meses monitorados foi de 2.077,4 mm, com uma média de 173,11 mm mensais 

Bacia do Rio Poxim. Fonte: Atlas 

 

MIRIM  
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4.3. Cobertura vegetal 
 

A sub-bacia hidrográfica do Rio Poxim está inserida no bioma da Mata Atlântica, 

mas, atualmente, a vegetação nativa predominante se restringe aos manguezais nos 

estuários, vegetação de restinga sobre os terrenos arenosos e alguns remanescentes da 

Floresta Tropical Úmida. Na nascente do Rio Poxim-Açu, verifica-se intenso 

desmatamento, o que provavelmente explica o fato de, no verão, época de menor 

precipitação pluvial, só haver água cerca de 2,0 km a jusante. A principal nascente do 

Rio Poxim-Mirim está situada em um vale bastante inclinado e recoberto por vegetação 

de grande porte e densa ao longo de sua vertente. Por outro lado, os topos são utilizados 

para agricultura, destacando-se a citricultura (AGUIAR NETTO et al., 2006).  

A drenagem da nascente é perene na maior parte dos minantes, formando um 

canal bem definido no fundo do vale. Embora a nascente principal do Rio Pitanga esteja 

localizada em uma grande propriedade, cuja atividade produtiva é a cocoicultura de 

sequeiro. A vegetação em seu entorno possui espécies nativas bem distribuídas e, 

aparentemente, não apresenta sinais de desmatamento. Entretanto, de modo geral, uma 

parte significante das nascentes dos rios e riachos que compõem a sub-bacia 

hidrográfica do Rio Poxim encontra-se desprotegida em termos de vegetação (SILVA et 

al., 2004; AGUIAR NETTO et al., 2006). 

 

4.4. Definição dos pontos de amostragem 
 

As amostras da água foram tomadas em quatro estações distribuídas ao longo da 

sub-bacia hidrográfica do Rio Poxim (FIGURA 4). A localização dos pontos de 

amostragem está indicada e descrita na (TABELA 4). A estação E1 está situada no Rio 

Poxim-Mirim, a estação E2 no Rio Poxim-Açu, as estações E3 e E4 estão localizadas no 

Rio Poxim, a E3 próxima à confluência dos Rios Poxim-Mirim e Poxim-Açu, e a E4 

localiza-se no ponto de captação para abastecimento público da DESO (Companhia de 

Saneamento de Sergipe). 
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FIGURA 4 - Estações de amostragem de água e determinação da vazão na sub-bacia 
hidrográfica do Rio Poxim. FONTE: SERGIPE (2004b). 

 
 
TABELA 4 - Descrição das estações de amostragem de água na sub-bacia hidrográfica do Rio 
Poxim, Sergipe. 

Estação Descrição Município Coordenadas 

E1 
Rio Poxim-Mirim, no assentamento Moacyr 

Wanderlei, Ponto de coleta da DESO 
São 

Cristóvão 
UTM 24 L   

699279; 8794697 

E2 
Rio Poxim-Açu na Escola Agrotecnica, ponto 

de coleta da DESO 
São 

Cristóvão 
UTM 24 L    

698241; 8792353 

E3 
Confluência dos Rio  Poxim-Açu com o Rio 

Poxim-Mirim 
São 

Cristóvão 
UTM 24 L             

703510; 8792047 

E4 
Rio Poxim, estação de captação de água da 

DESO 
São 

Cristóvão 
UTM 24 L    

707949; 8791936 
 

As estações de amostragem foram escolhidas de acordo com as características 

locais e suas possíveis interferências na qualidade dos recursos hídricos. Com isso, 

torna-se possível compreender a relação entre o uso e a ocupação do solo da bacia na 

qualidade da água, tanto de forma qualitativa como quantitativa. 

 

 

 

 

1

2

3

4

Hidrografia principal

Pontos de monitoramentos

LEGENDA
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4.5.1. Coleta de dados qualitativos 
 

Foram realizadas 12 campanhas de amostragem divididas em coletas mensais em 

cada estação de monitoramento (FIGURA 5), iniciadas no mês de Julho de 2009 a 

Junho de 2010, totalizando um ano completo de dados.  

  
(A) (B) 

  
(C) (D) 

FIGURA 5 - Aspecto da paisagem no local de amostragem da água no Rio Poxim-Mirim (A), 
Rio Poxim-Açu em (B), Confluência em (C) e Captação da DESO em (D).  (Fotos: Marcos 
Brandão Britto). 

 

As amostras de água foram coletadas na camada superficial, utilizando os 

procedimentos de coleta e conservação, seguindo os padrões de higiene e controle de 

amostragem descrita por AGUDO (1987), MACÊDO (2003) e (APHA, 2005). Antes da 

amostragem, os recipientes de coleta foram lavados duas a três vezes com a própria 

água a ser amostrada. As análises obedeceram às metodologias descritas no Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater (TABELA 5 e 6). 
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As amostras tomadas em cada estação foram assim distribuídas: 

Grupo 1: As amostras de água desse grupo foram destinadas à determinação do 

oxigênio (O2). Foram tomadas em frasco de vidro. Depois de encher o frasco, com o 

devido cuidado para evitar formação de bolhas, foi adicionado 1 mL da solução de 

sulfato de manganês e 1 mL da solução de iodeto alcalino, agitando-se, em seguida, 

para homogeneizar. Os frascos foram guardados em local protegido da luz para 

posterior determinação do OD no laboratório de Química Analítica da UFS. 

Grupo 2: As amostras de água foram destinadas à determinação das variáveis 

gerais (pH, turbidez, sólidos dissolvidos totais (SDT), íons maiores (sódio, potássio, 

cálcio, magnésio, cloreto, sulfato), nutrientes (nitrogênio amoniacal, nitrito, nitrato e 

fósforo total). Em cada estação foram coletados dois litros de água em frascos plásticos, 

previamente descontaminados, armazenados em isopor com gelo até chegar ao 

laboratório. 

Grupo 3: As amostras de água foram destinadas à determinação dos coliformes 

termotolerantes. Foram coletadas em frascos de vidro previamente limpos e 

esterilizados. Os frascos foram mantidos fechados até o instante da coleta. Em cada 

ponto foi coletado, sem enxaguar o frasco, um volume de água superior a 100 mL. Os 

frascos foram tampados imediatamente após a coleta e mantidos sob refrigeração para 

posterior análise no laboratório do ITPS (Instituto Tecnológico e de Pesquisas do 

Estado de Sergipe). 

Grupo 4: As amostras de água desse grupo foram destinadas à determinação da 

clorofila-a. As amostras foram tomadas em fracos plásticos de 1,5 L envolvidos em saco 

plástico de cor preta e mantidas ao abrigo da luz até chegar ao laboratório. 
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TABELA 5 - Resumo dos requisitos necessários para amostragem (Standard Methods 20th Ed., 
1998).  

Determinação Recipiente Conservação 
Tempo Máximo              
de estocagem 

Alcalinidade P,V Refrigerar 24 horas 

OD V 
Imediatamente; Pode-se esperar 

depois da acidificação 
8 horas 

DBO V − − 

DQO V − − 

Turbidez P,V 
Analisar no mesmo dia, guardar no 

escuro até 24h, refrigerar 
24 horas 

SDT P,V Refrigerar 7 dias 

Clorofila-a P,V 
Estocar sem filtrar no escuro a 4oC  

Filtrada, no escuro a -20oC 
24 - 48 horas e 

28 dias 

Fósforo Total − Refrigerar, adicionar H2SO4 , pH<2 28 dias 

Nitrato P,V 
Analisar logo que possível ou 

refrigerar 
48 horas 

Nitrito P,V 
Analisar logo que possível ou 

refrigerar 
49 horas 

N-Amoniacal P,V 
Analisar logo que possível ou 

adicionar H2SO4, pH<2, refrigerar 
7 dias 

P – Plástico e V – Vidro. Adaptado de Alves e Garcia, 2006. 

 
 
TABELA 6 - Resumo da metodologia analítica adotada (Standard Methods 20th Ed., 1998).  

Parâmetros Metodologia 
Método do                         

Standart Methods 
pH Método eletrométrico  4500 H 

OD Método da azida modificado 4500-O C 

DBO − − 

DQO − − 

Turbidez Método turbidimétrico − 

SDT Gravimétrico 2540 C 

Clorofila-a Determinação espectrofotométrica 10200 H 

Fósforo Total 
Digestão com persulfato + método do 

ácido ascórbico 
4500-P E 

Nitrato Método da redução com Cd 4500-NO3 E 

Nitrito Método colorimétrico 4500-NO2 B 

N-Amoniacal Método do indofenol 4500-NH3 F 
Fonte: Adaptado de Alves e Garcia, 2006. 

4.5.2. Coleta de dados quantitativos (Determinação da vazão) 

Segundo Agudo (1987) para realizar a interpretação de parâmetros de qualidade 

da água, os dados de vazões são essenciais nos pontos onde são coletadas as amostras. 
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Tal interpretação que, na maioria das vezes, requer um balanço massa, é possível 

referir-se a determinação da carga poluidora decorrente das atividades que são 

desenvolvidas em determinado recurso hídrico. 

Ainda segundo o mesmo autor, vários são os métodos e dispositivos possíveis de 

serem utilizados para efetuar as medições de descargas ou vazões, porém é opcional, 

dependendo de diversos fatores: objetivos da medição; porte do corpo hídrico; tipo, 

variabilidade e regime do escoamento; acesso ao local de medição; recursos financeiros 

disponíveis e disponibilidade de tempo. As medidas de vazão podem ser obtidas 

mediante a simples relação entre o volume coletado e o tempo medido. Nos casos de 

rios e canais abertos, onde se conhece e pode-se determinar a seção transversal de 

escoamento, a vazão pode ser estimada como resultado do produto desta área pela 

velocidade média de escoamento. 

A medição da vazão que drena a bacia hidrográfica em estudo foi obtida por meio 

do envolvimento das seguintes etapas operacionais: 

� medir a largura do canal do rio; 

� dividir o valor da largura do rio em “n” pontos; 

� medir a lâmina de água (profundidade) em cada um dos “n” pontos; 

� determinar a velocidade a 60% da lâmina de água ou a média de 20 e 80% 
da lâmina de água conforme a necessidade; 

� determinação das respectivas áreas de cada um dos “n” pontos realizada 
por meio do programa AutoCAD®. 

As medidas de vazões foram realizadas simultaneamente a cada campanha de 

amostragem para determinação das variáveis de qualidade da água. A FIGURA 6 

apresenta a operacionalização dos procedimentos realizados nos pontos de 

monitoramento da sub-bacia hidrográfica do Rio Poxim.  

As medições das vazões foram realizadas nas estações de monitoramento E1 e E2. 

A vazão das estações E3 e E4 foi considerada como o somatório das áreas de 

contribuição dos seus referidos cursos d’água. Foram medidas a largura e a 

profundidade do rio para formar o perfil da seção como exemplificado na FIGURA 7. A 

seção transversal do rio foi dividida em setores verticais para medição da velocidade do 

fluxo de água por molinete, visando determinar a vazão de cada setor vertical e integrar 

a vazão total do rio.  
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(A) (B) (C) 

FIGURA 6 - Medição da largura do rio e divisão das seções de largura (A) para a anotação da 
profundidade e velocidade do fluxo de água (B) com ajuda de treina régua graduada e molinete 
(C). (Fotos: Anderson Nascimento do Vasco). 

 
 
FIGURA 7 - Perfil da seção transversal do Rio Poxim formado com a largura e as 
profundidades para a determinação da vazão no mês de julho de 2009. 
 
 

A velocidade é indicada pelo molinete (Modelo Global Water) na unidade de m.s-

1. Em cada setor vertical da seção transversal do rio, foi medida a velocidade a 20 e a 80 

% da profundidade da lamina d’água (TABELA 7). Nesse caso, a velocidade média na 

vertical foi tomada como a média aritmética de V0,2 e V0,8. Quando a profundidade for 

(menor que 0,60 m), a velocidade média foi a velocidade pontual a 60% da 

profundidade V0,6 (HELLER e PÁDUA, 2006). Uma vez calculada a velocidade média 

de cada setor vertical na seção transversal, multiplica-se pela área do setor para 

obtenção da vazão. A área do setor foi aproximada pela área de um retângulo de base 

igual á profundidade do setor de medição e largura igual à largura do setor. A vazão 

total do rio (seção transversal do fluxo de água) foi a soma de todas as vazões dos 

setores. Esse procedimento de medição e cálculo foi adotado em todas as datas de 

coleta. 
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TABELA 7 - Distribuição dos pontos transversais ao canal para medição da velocidade do fluxo 
de água entre as seções verticais.  

Largura do rio (m) Distancias entres as seções verticais (m) 
< 3,00 0,3 
3 a 6 0,5 

6 a 15 1 

15 a 30 2 

30 a 50 3 

Fonte: Adaptado de Gomes e Santos, 2003. 

4.6. Tratamento dos dados 
 

O tratamento dos dados de qualidade e quantidade monitorados e calculados 

compreendeu as etapas de estatística descritiva, conforme apresentado no item 

subsequente. 

 

4.6.1 Estatística descritiva dos dados 
 

Os dados obtidos no monitoramento e nos cálculos das cargas foram analisados 

por meio de estudos estatísticos preliminares (TABELA 8), e de estatísticas básicas 

sugeridas por Von Sperling (2005), com a finalidade de organização e caracterização do 

comportamento das condições de qualidade nas diferentes estações de monitoramento 

sob diferente uso e ocupação do solo. As estatísticas básicas foram desenvolvidas em 

planilhas Excel (Microsoft) para todos os parâmetros analisados (concentrações, vazões 

e precipitação) neste estudo. Os resultados estatísticos compreendidos pela 

caracterização da amostra, medidas de tendência central, medidas de variação e medidas 

de posicionamento relativo foram representados em tabelas e por gráficos ilustrativos do 

tipo séries temporais. 

 

TABELAS 8 - Estatísticas básicas utilizadas na descrição dos dados, adaptado de Von Sperling 
(2005). 

Tipo Estatística 

Caracterização da amostra Número de dados 

Medida de tendência central 
Média aritmética 
Média geométrica 

Mediana 

Medidas de variação 

Valor mínimo 
Valor máximo 

Desvio padrão (DP) 
Coeficiente de variação (CV) 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 

5.1. Resultados Quantitativos  
 

Os resultados e discussão da etapa da caracterização quali-quantitativa das 

águas da sub-bacia do Rio Poxim, realizada no período monitorado – julho de 2009 a 

junho de 2010 – são apresentados por meio das descrições e correlações das condições 

de quantidade (vazão e precipitação) e qualidade (físico-química, química e 

microbiológica) de todas as quatro estações monitoradas. As precipitações mensais 

acumuladas durante o período monitorado são apresentadas conjuntamente com as 

vazões calculadas em cada mês TABELA 9. 

TABELA 9 - Dados hidrológicos e pluviométrico da área de influencia dos Rios Poxim-Mirim, 
Poxim-Açú e Poxim no período de julho de 2009 a julho de 2010.  

Meses Vazão (m3s-1) 
Poxim-Mirim 

Vazão (m3s-1) 
Poxim-Açu 

Vazões(m3s1) 
Poxim 

* Chuva (mm) 
Estação Laranjeiras 

Julho 0,975 2,416 3,391 220,3 
Agosto 2,325 6,945 9,270 331,2 

Setembro 0,632 2,064 2,696 122,6 
Outubro 0,381 0,912 1,293 68,6 

Novembro 0,163 0,536 0,699 0,0 
Dezembro 0,126 0,635 0,761 9,8 

Janeiro 0,080 0,779 0,859 88,6 
Fevereiro 0,013 0,631 0,644 83,9 

Março 0,104 0,639 0,743 31,0 
Abril 0,368 2,284 2,652 527,3 
Maio 0,323 1,736 2,059 219,2 
Junho 1,337 4,983 6,320 374,9 
Média 0,569 2,047 2,616 173,11 
Total 6,827 24,560 31,387 2077,4 

*Nota: Dados da Precipitação Pluvial obtidos da SEMARH, na Estação de Laranjeiras 

A variabilidade anual da distribuição espacial e temporal de chuvas no Nordeste 

Brasileiro está relacionada com as mudanças nas configurações de circulação 

atmosférica de grande escala e a interação oceano atmosfera no Pacífico e no Atlântico 

(ARAUJO, 2006). Conforme Molion & Bernardo (2000), em anos chuvosos, 60 a 70% 

das chuvas que caem no período mais úmido (abril, maio, junho e julho) são devidas ao 

deslocamento da zona de convergência do leste do nordeste, alimentada pela 

convergência de umidade dos alísios. 

A diferenciação entre os períodos chuvoso e seco neste trabalho foi definida 

usando como base a média mensal da precipitação pluviométrica de 10 anos  (período 
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entre 1999 e 2009) da bacia hidrográfica do Rio Poxim (Estação de Laranjeiras) com 

uma média mensal de 140,30 mm. Observando-se os dados pluviométricos da FIGURA 

8 e 9, verifica-se que o período chuvoso, com valores de precipitação pluvial maior que 

a média dos últimos dez anos ocorreu entre os meses de abril a agosto. Já o período seco 

com valores de precipitação menor que a média dos últimos dez anos ocorreu entre os 

meses de (setembro a março). 

 

FIGURA 8 - Pluviogramas da sub-bacia do Rio Poxim referente ao ano de 2009, com dados da 
Estação de Laranjeira e precipitação pluvial média mensal entre os anos de 1999 e 2009. Fonte: 
SEMARH. 

 

FIGURA 9 - Comportamento da precipitação pluviométrica no período chuvoso e seco para a 
sub-bacia do Rio Poxim. Fonte: SEMARH 
 

Os resultados na TABELA 9 mostram a variação sazonal das vazões nos rios 

Poxim-Mirim, Poxim-Açu e Poxim no período de julho de 2009 a junho de 2010. É 

possível observar que não houve uma regularidade no regime das vazões, estando estas 

diretamente relacionadas ao volume de chuva precipita. O período de maior vazão nos 
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rios Poxim-Mirim, Poxim-Açu e Poxim (2,325 m3 s-1, 6,945 m3 s-1  e 9,270 m3 s-1) que 

foram acompanhados pelo resultado de precipitação de 331,20 mm.   

Não foi observado uma maior valor de vazão para o mês de abril com maior 

precipitação, pois os maiores valores de vazão depende do acumulado de chuva dos 

meses anteriores, além de características do tipo e ocupação do solo. O Período de 

menor vazão nos rios Poxim-Mirim, Poxim-Açu e Poxim (0,013 m3 s-1 , 0,536 m3 s-1  e 

0,644 m3 s-1) foram acompanhados por precipitações de 83,90 mm e 0,0 mm nos meses de 

fevereiro e novembro respectivamente (TABELA 9). 

A FIGURA 10 mostra o gráfico comparativo de variação da vazão de julho de 

2009 a junho de 2010 para os rios Poxim-Mirim, Poxim-Açu e Poxim e a variação da 

precipitação pluvial ao longo do período estudado. É possível observar que a vazão do 

Rio Poxim-Açu representa uma maior contribuição em volume se comparada ao rio 

Poxim-Mirim com vazões médias de 2,047 m3 s-1 e  0,569 m3 s-1 respectivamente. Estes 

dados podem ser úteis para o gerenciamento da bacia, pois a mesma vem sofrendo 

graves problemas relacionados à escassez de água para abastecimento público.  

 

FIGURA 10 - Relação entre a precipitação pluvial e a vazão dos rios Poxim-Mirim, Poxim-Açu 
e Poxim no período de julho de 2009 a junho de 2010. 

 

O Rio Poxim-Açu, constitui-se no principal corpo d’água da sub-bacia 

hidrográfica e apresenta às principais nascentes da unidade de planejamento em estudo. 

A confluência do Rio Poxim-Açu com o Rio Poxim-Mirim forma o Rio Poxim onde 

está localizada a captação da Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO).  
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Segundo dados da Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO, 2010), a 

captação fluvial necessária para abastecer a demanda atual da região que usa água do 

sistema Poxim é de 1.100 L s-1. Porém devido à escassez de chuvas, no período seco do 

ano, o “Sistema Poxim” contribui com uma vazão de distribuição nos messes secos de 

0,580 m3 s-1. Esses valores estão um pouco abaixo dos valores de vazão determinados 

nos meses de outubro, novembro, dezembro de 2009 e janeiro, fevereiro e março de 

2010. É provável que isso esteja relacionado aos problemas de fornecimento de água 

ocorridos em alguns bairros da região metropolitana.  

Para atividades de planejamento e gestão de recursos hídricos é importante a 

análise do comportamento sazonal das vazões, que apresentam, em alguns meses, 

valores nove vezes superiores no trimestre dezembro, janeiro, fevereiro em relação ao 

trimestre maio, junho, julho. Este período de vazões mais baixas merece atenção 

especial dos órgãos gestores, pois como o consumo continua aumentando, é preciso 

encontrar formas de regularizar estes fluxos e controlar o consumo, para que as vazões 

não atinjam valores abaixo do que é considerado como ideal para o curso d'água, isto é, 

abaixo da vazão ecológica. 

Devido aos graves problemas enfrentados pela escassez de água o Governo do 

Estado está construindo um reservatório no Rio Poxim-Açu que permitirá ampliar o 

aproveitamento da água que circula na Bacia do Rio Poxim, responsável por 30% do 

fornecimento para a Grande Aracaju. Um reservatório de 1,35 km de comprimento e 25 

metros de altura irá assegurar um armazenamento de 32 milhões de metros cúbicos de 

água e com isso minimizar os problemas relacionados à escassez de água (INFONET, 

2009). 

Houve uma redução no volume de água em 5 vezes comparando-se o somatório 

da vazão dos meses mais seco e chuvosos no período em estudo. O período crítico da 

bacia referente à quantidade da água se estende entre os meses de dezembro a março.  

Devido à demanda para abastecimento público, irrigação e a estiagem. A cidade de 

Aracaju vem passando por racionamentos no fornecimento de água nos últimos anos 

(fontes: Jornal da cidade, 2009; Infonet, 2009 e Agencia Nordeste, 2009). 
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5.2. Resultados Qualitativos  
 
5.2.1 Análise da influencia do uso e ocupação do solo na qualidade da água 
 

Conhecer e analisar o uso e a ocupação do solo de uma bacia hidrográfica é o 

primeiro passo, visando contribuir para seu planejamento e exploração de forma 

organizada e produtiva, de acordo com cada região. O uso e a ocupação inadequada 

refletem diretamente nos recursos hídricos, principalmente, nos mananciais que 

abastecem as grandes cidades. As variáveis selecionadas para monitorar e avaliar a 

qualidade de água na sub-bacia do Rio Poxim foram definidas em função do uso e 

ocupação do solo. Uma vez que a área da sub-bacia apresenta diferentes características 

quanto a esses aspectos: áreas agrícolas com cultivo de cana-de-açúcar e pastagens e, 

áreas urbanas e remanescentes florestais, buscaram-se analisar possíveis influencias 

destes atributos sobre os recursos hídricos. 

A TABELA 10 apresenta os principais fatores de atividades impactantes 

associados aos indicadores de degradação e os parâmetros que os representam para cada 

estação de amostragem, caracterizando o estado da qualidade das águas.  

 
TABELA 10 - Principais atividades impactantes e prováveis poluentes correlacionados para as 
quatro estações de monitoramento na sub-bacia do Rio Poxim.  

Corpo d'água 
Principais atividades 

Impactantes 
Parâmetros correlacionados 

Estação 1                                                
Poxim-Mirim 

Carga difusa  
Agropecuária 

OD, DBO, SDT, Turbidez, coliformes 
termotolerantes, Clorofila a, 

Fertilizantes N-P-K  

Estação 2                                                 
Poxim-Açu 

Carga difusa  
Agropecuária  

OD, DBO, SDT, Turbidez,  coliformes 
termotolerantes, Clorofila a, 

Fertilizantes N-P-K 

Estação 3                                                 
Confluência   

 

Agropecuária 
Lançamento de esgoto sanitário  

Lançamento de efluente industrial  
Carga difusa  

fosfato total, nitrogênio amoniacal, 
OD, DBO, óleos e graxas e substâncias 

tensoativas  

Estação 4                                                    
Captação da DESO  

Poxim 

Lançamento de esgoto sanitário  
Lançamento de efluente industrial  

Carga difusa 

fosfato total, nitrogênio amoniacal, 
OD, DBO, óleos e graxas e substâncias 

tensoativas 

 

Estudos realizados por Melo Neto et al. (2008) mostram aspectos quanto ao uso 

e ocupação do solo, com as modificações ocorridas na sub-bacia do Rio Poxim entre os 

anos de 2000 e 2003, nas áreas correspondentes a três categorias: remanescente 

florestal, área urbanizada e área agrícola. Na FIGURA 11 é apresentado o mapa 

temático de uso e ocupação do solo na bacia para o ano de 2003 e as prováveis fontes de 

poluição. O respectivo mapa mostra em evidência os diferentes usos na área em 
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questão, verificando-se que as estações de monitoramento E1 (Poxim-Mirim) e E2 

(Poxim-Açu) apresenta o uso agrícola como agente principal na modificação do solo e 

cosequentemente nos recursos hídricos. Na média e alta porção da sub-bacia 

hidrográfica, ocupada pelos municípios de São Cristóvão, Itaporanga d’Ajuda, 

Laranjeiras e Areia Branca, observa-se um aumento da área agrícola em detrimento da 

cobertura vegetal, atingindo o complexo de nascentes (MELO NETO et al., 2008). Os 

impactos ambientais em decorrência do desmatamento têm efeitos graves no regime 

hidrológico de um rio, conforme observado por Ozanne et al. (2003).   

 

FIGURA 11 - Mapa temático de uso e ocupação do solo para o ano de 2003 e as prováveis 
fontes de poluição. Adaptado de Melo Neto et al., (2008). 
 

Atividades Impactantes: 
pastagem e cana-de-açúcar 

Atividades Impactantes:
Áreas urbanas 
Agropecuária

Atividades Impactantes:
Agropecuária

Estação 1
Poxim-Mirim

Estação 2
Poxim-Açu

Estação 3
Confluência

Atividades Impactantes: 
Ocupação urbana 

Atividades Impactantes:
Áreas urbanas

Estação 4
Captação da DESO

Área urbana

Área Agrícola

Remanescente florestal

Hidrografia principal

LEGENDA

Sub-bacia hidrográfica do Rio Poxim



66 
 

O processo de urbanização praticamente ocorreu na porção baixa da bacia, 

compreendendo ainda mais as estações de monitoramento E3 (Confluencia) e E4 (Rio 

Poxim), próximas à área de captação para consumo humano. O assoreamento dos canais 

principais e secundários, em decorrência da erosão das margens, alteração da dinâmica 

dos processos de interceptação e de infiltração da água das chuvas, compromete 

consideravelmente o potencial hídrico de uma bacia a curto e médio prazo. 

A agricultura é praticada na região, com destaque para grandes propriedades com 

a cultura de cana-de-açúcar, principalmente no curso médio do Rio Poxim e ao longo da 

maior parte do Poxim-Mirim (FIGURA 12). Nas nascentes da sub-bacia do Rio Poxim, 

verifica-se a predominância de pequenas e médias propriedades, com a produção de 

gêneros de subsistência, onde predomina a produção de milho, mandioca e feijão. A 

pecuária é praticada em pequenas e médias propriedades, com predomínio de áreas com 

pastagem (SILVA et al.,2004; AGUIAR NETTO et al., 2006).  

 

  
(A) (B) 

 
FIGURA 12 - Áreas com grandes extensões de cana-de-açúcar no Rio Poxim-Mirim (A), e 
pastagem e pecuária na parte baixa do Rio Poxim, área próxima a confluência ente Poxim-
Mirim e Poxim-Açu (B). 

 

Na sub-bacia, os impactos provocados pelas atividades agrícolas dependem de 

cada tipo de cultura produzida, da fase em que se encontra o ciclo de produção 

(preparação do terreno, semeadura, desenvolvimento das plantas, colheita etc.), e do uso 

de fertilizantes e defensivos. O aporte de cargas poluidoras aos cursos de água está 

fundamentalmente associado à ocorrência de eventos de chuva, quando grande parte dos 

insumos agrícolas é carreado para o rio. A TABELA 11 apresenta os resultados dos 

parâmetros de qualidade da água de todas as estações de monitoramento E1 (Poxim-

Mirim), E2 (Poxim-Açu), E3 (Confluência) e E4 (Rio Poxim). Houve variação entre os 

Poxim-Mirim
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diversos parâmetros estudados nas diferentes estações de monitoramento relacionado ao 

uso e ocupação do solo. Os parâmetros de qualidade da água foram agrupados e 

discutidos nos itens posteriores. 

  

TABELA 11 - Estatísticas descritivas dos parâmetros de qualidade obtidos nas diferentes 
estações de monitoramento da sub-bacia do Rio Poxim. 

Parâmetros Estação1 NA2 Max3 Min4 Méd5 Mediana6 DP7 CV(%)8 

Temperatura da água 
(ºC) 

E1 12 27 22 25,1 25 1,335 5,3 
E2 12 27 22 25 25,5 1,67 6,7 
E3 12 30 26 26,83 27,25 1,762 6,6 
E4 12 29 25 26,91 27,25 1,69 6,3 

pH 

E1 12 8,1 6,6 7,3 7,22 0,361 5,0 
E2 12 8,4 6,8 7,2 7,1 0,411 5,7 
E3 12 7 6,48 6,78 6,87 0,195 2,9 
E4 12 7,6 6,2 6,7 6,78 0,425 6,3 

OD                          
(mg L-1) 

E1 12 7,55 3,2 5,24 5,06 1,213 23,2 
E2 12 7,61 4,7 6,42 6,99 1,203 18,7 
E3 10 6,96 1,89 3,9 3,59 1,89 48,2 
E4 8 6,07 0,68 3,74 4,39 2,037 54,5 

DBO                  
      (mg L-1) 

E1 12 29,8 3,76 10,78 7,95 7,297 67,7 
E2 12 21,2 4,22 11,59 10,98 4,419 38,1 
E3 10 17,8 3,73 11,98 13,30 5,117 42,7 
E4 8 14,78 2,8 7,71 6,68 4,99 64,8 

DQO 
(mg L-1) 

E1 12 143 20,2 74,77 71,4 36,42 48,0 
E2 12 330,01 12,45 87,13 59,0 90,05 103,0 
E3 10 858 13,6 290,47 109,6 347,97 119,0 
E4 8 114,38 13,6 53,9 44,1 33,38 62,0 

Turbidez                  
(NTU) 

E1 12 132 0,1 36,8 18,7 43,75 115,7 
E2 12 179 0,1 54,7 43,4 55,29 101,0 
E3 10 157 0,1 44,63 27,150 47,83 107,2 
E4 9 128 0,1 25,06 14,24 40,086 25061,0 

SDT                     
   (mg L-1) 

E1 12 394 74 174,8 160 78,33 44,8 
E2 12 155 43 76,4 68,50 28,53 37,3 
E3 10 202 38 99,5 87,00 48,79 49,0 
E4 9 204 70 110,00 95,00 41,515 37,7 

Clorofila-a              
(µg.L-1) 

E1 9 45,3 3,99 20,29 8,59 19,56 96,4 
E2 9 133,8 0,33 39,75 21,91 45,39 114,2 
E3 9 134,4 4,24 37,46 19,17 44,77 119,5 
E4 7 123,2 0,28 38,86 4,41 55,919 143,9 

Fósforo Total            
(mg L-1) 

E1 12 0,151 <L.D. 0,050 0,075 8,695 171,6 
E2 12 0,523 <L.D. 0,176 0,42 30,089 170,9 
E3 10 0,344 <L.D. 0,171 0,172 24,367 141,3 
E4 9 <L.D. <L.D. <L.D. - - - 

Nitrato                    
(mg L-1) 

E1 11 9,12 0,28 2,50 0,86 3,16 126,2 
E2 11 49,2 0,46 5,70 0,92 14,486 253,9 
E3 9 3,1 0,13 0,873 0,667 0,862 98,8 
E4 8 1,46 0,28 0,647 0,499 0,398 64,7 

Nitri to                 
(mg L-1) 

E1 5 0,09 0,03 0,05 0,03 0,025 54,1 
E2 5 0,06 0,02 0,032 0,026 0,017 54,8 
E3 5 1,23 0,02 0,271 0,022 0,492 181,4 
E4 2 0,07 0,03 0,048 0,048 0,026 53,1 

Amônia                     
(mg L-1) 

E1 8 0,27 0,03 0,13 0,079 0,094 72,4 
E2 8 0,55 0,01 0,229 0,237 0,166 72,3 
E3 9 0,75 0,03 0,337 0,299 0,206 61,2 
E4 8 0,42 0,03 0,228 0,262 0,149 65,3 

1 Estações de monitoramento 2 NA: Número de amostras analisadas. 3  Valor máximos 4 Valor 
Mínimos 5 Média Aritmética dos valores. 6 Mediana 7 Desvio padrão. 8 Coeficiente de variaçã 8 
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5.2.2. Temperatura e Oxigênio dissolvido 
 

Observa-se que as estações de monitoramento E1 (Poxim-Mirim) e E2 (Poxim-

Açu) apresentaram níveis de temperatura da água muito próximos entre si com 

medianas e medias de 25 ºC refletindo condições semelhantes na temperatura, pois estas 

estações de monitoramento apresentam algum resquício de vegetação ciliar provocando 

um sombreamento.  

Nas estações E3 (Confluência) e E4 (Rio Poxim), por sua vez, com ausência 

quase que total da mata ciliar, ocorre uma exposição total à radiação solar direta. 

Consequentemente, as temperaturas são mais elevadas que as estações E1 e E2, com 

medianas e médias de 27 ºC e 26 ºC. As diferenças de temperatura da água verificadas 

entre as estações E1, E2, E3 e E4 sob diferentes usos, devem-se, principalmente, à 

presença ou não da mata ciliar associada a seus mananciais. A manutenção da vegetação 

ciliar é a maneira mais efetiva de prevenir aumentos da temperatura da água, conforme 

relatado em vários estudos (Swift e Messer, 1971; Corbett e Spencer, 1975; Sugimoto et 

al., 1997; Arcova e Cicco, 1999). 

Quanto às concentrações de oxigênio dissolvido na água (FIGURA 13), as 

estações de monitoramento E1 e E2 apresentaram valores médios de 5,2 e 6,4 mg L-1, e 

medianas de 5,0 e 6,9 mg L-1, enquanto na porção baixa da sub-bacia nas estações E3 e 

E4  ocorreram níveis  médios  bastante inferiores 3,9  e 3,7 mg L-1  e mediana 3,5   e 4,3 

mg L-1.  

 

 
FIGURA 13 - Temperatura e concentrações de oxigênio dissolvido nas estações E1, E2, E3 e E4 
na sub-bacia do Rio Poxim. 
 

A maior taxa de urbanização com lançamento de esgotos domésticos nesses dois 

pontos a montante pode contribuir para as menores concentrações de oxigênio. As 

concentrações de oxigênio dissolvido determinadas neste estudo assemelham-se àquelas 
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registradas em estudos anteriores que variam entre 5,8 e 8,3 mg L-1  para o Poxim-

Mirim; 3,9 e  6,8 mg L-1 para o Poxim-Açu e 0,7 e 4,2  mg L-1 para o Poxim (ALVES e 

GARCIA, 2006).  

O oxigênio é indispensável à vida, dos animais e à maior parte dos 

microorganismos que vivem da água. Ao contrário do ar, a água possui menos oxigênio, 

porque o gás não é muito solúvel. Um rio considerado limpo, em condições normais, 

apresenta normalmente, de 8 a 10 mg L-1 de oxigênio dissolvido. O que não foi 

observado em nenhuma das estações de monitoramento. Essa quantidade pode variar em 

função da temperatura, pressão e salinidade que controlam a solubilidade do oxigênio 

na água, além de fatores bioquímicos e climáticos que também influenciam. A 

determinação do oxigênio dissolvido é de fundamental importância para avaliar as 

condições naturais da água e detectar impactos ambientais como eutrofização e poluição 

orgânica (CARMOUZE, 1994). 

No estudo, o parâmetro OD apresentou valores médios próximos a saturação da 

água ao longo do rio nas estações E1 e E2, o que significa uma maior capacidade de 

suporte para processos aeróbios e de autodepuração. As características de ambiente 

lótico com declividades mais elevadas nos Rios Poxim-Mirim e Poxim-Açu, contribuem 

para manter a uma maior concentração de oxigênio dissolvido em comparação ao Rio 

Poxim (FIGURA 13). A condição de alta turbulência e velocidade da água, conforme 

Brown (1988) tende a proporcionar uma maior transferência do oxigênio atmosférico 

para a água por processo de difusão e consequentemente levando a uma aeração mais 

eficiente da água que nas demais áreas. Outro efeito importante é a presença de 

vegetação nas margens de monitoramento das estações E1 e E2 o que contribui para 

uma diminuição da temperatura da água (FIGURA 14).  

 

 

FIGURA 14 - Solubilidade do gás oxigênio em água a várias temperaturas, na pressão 
atmosférica de 1 atm (760 mmHg).  
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5.2.3. Matéria orgânica 
 

Neste estudo, a matéria orgânica presente nas águas nas diferentes estações de 

monitoramento foi representada pela medição de consumo de oxigênio, por meio da 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) e da Demanda Química de Oxigênio (DQO), 

considerados parâmetros indiretos na indicação do potencial poluidor (consumo de 

oxigênio dissolvido). 

Os resultados das concentrações de DBO (FIGURA 15) apresentaram valores 

elevados nas quatro estações de monitoramento, com faixas de valores mínimos e 

máximos, variando entre 3,76 e 29, mg L-1  na E1 (Poxim-Mirim), 4,22 e 21, mg L-1 na 

E2 (Poxim-Açu),  3,73 e 17,8 mg L-1 na E3 (Confluência),   2,8 e 14,78 mg L-1 na E4  

(Rio Poxim) com medianas de 7,95; 10,98;  13,30 e 6,68 mg L-1, respectivamente. Os 

rios da sub-bacia não estão enquadrados em classes de uso segundo a Resolução 

CONAMA 357/05. Tomando-se como referência a Classe 2 verifica-se que o valor 

máximo apresentado pela DBO foi aproximadamente duas vezes maior do que o valor 

limite (5 mg L-1) exigido pela Resolução. 

Os resultados de DQO apresentaram maiores discrepâncias com os valores 

mínimos e máximos variando entre 20,2 e 143 mg L-1 na E1 (Poxim-Mirim), 12,45 e 

330,01 mg L-1 na E2 (Poxim-Açu), 13,6 e 858 mg L-1 na E3 (Confluência) e 13,6 e 

114,38 mg L-1 na E4 (Rio Poxim). Foi observada uma grande dispersão (DP e CV 

elevados) entre as concentrações de DQO em todas as estações de monitoramento. 

Neste caso, na interpretação dos resultados devem-se considerar os aspectos 

hidrológicos, as características do lançamento de efluentes orgânicos. As medianas das 

concentrações de DQO foram 71,4; 59; 109,6 e 44,1 mg L-1 nas estações  E1 (Poxim-

Mirim), E2 (Poxim-Açu), E3 (Confluência) e E4 (Rio Poxim), respectivamente (Figura 

15). Estes valores são maiores que os valores de DBO indicando a presença de 

substâncias minerais na água consumidoras de oxigênio além de substâncias orgânicas, 

conforme comentado por Hermes et al,, (2006). 

A matéria orgânica presente nos corpos d’água causa um dos principais 

problemas na poluição das águas superficiais: o consumo de oxigênio dissolvido pelos 

microrganismos nos seus processos metabólicos de utilização e estabilização da matéria 

orgânica (VON SPERLING, 2005). 
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FIGURA 15 - Concentrações máximas, médias, medianas e mínimas da Demanda Bioquímica 
de Oxigênio - DBO e Demanda Química de Oxigênio - DQO obtidas na sub-bacia do Rio 
Poxim nas diferentes estações de monitoramento. 
 

Os maiores aumentos em termos de DBO num corpo d’água são provocados por 

despejos de origem predominantemente orgânica sendo diretamente influenciado pelo 

uso e ocupação do solo. A presença de um alto teor de matéria orgânica pode induzir ao 

completo esgotamento do oxigênio na água, provocando o desaparecimento de peixes e 

outras formas de vida aquática. Um elevado valor da DBO pode indicar um incremento 

da microflora presente e interferir no equilíbrio da vida aquática, além de produzir 

sabores e odores desagradáveis e, ainda, pode obstruir os filtros de areia utilizados nas 

estações de tratamento de água (CETESB, 2010). Klein (1962) propôs a classificação 

apresentada TABELA 12, na ausência de dados específicos para DBO. 

 
TABELA 12 - Valores de DBO

5,20
 em função das características do curso d'água. 

Condição do rio DBO5, 20 do rio (mg L-1) 

Bastante limpo 
Limpo 

Razoavelmente limpo 
Duvidoso 

Ruim 

1 
2 
3 
5 

>10 
Fonte: (Klein, 1962). 

 

Os valores de DBO e DQO observados são compatíveis com rios onde a 

concentração de matéria orgânica e inorgânica são capazes de provocar depleção do 

oxigênio dissolvido. As medianas das concentrações de DBO apresentaram-se acima 

dos limites estabelecidos para rios de Classe 2 (5,0 mg L-1) indicando a ocorrência de 

fontes pontuais ou difusas que podem dificultar o processo de autodepuração dos rios 

estudados (FIGURA 15). Cabe destaque para os valores máximos de DBO de 29,8 e 

21,2 mg L-1, observados nas estações dos rios Poxim-Mirim e Poxim-Açu, 
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respectivamente, que possuem como principal características para o uso e ocupação do 

solo a agricultura e pecuária. Estes valores são considerados altos e indica a ocorrência 

do aporte de carga orgânica, que pode causar grande impacto no ambiente através de um 

alto consumo de oxigênio. 

Segundo Mota (1995) a agropecuária é considerada como grande poluidora, pois 

seus detritos podem conter microrganismos patogênicos que contribuem para a poluição 

da água, modificando sua qualidade, inclusive contribuindo para uma elevada Demanda 

Bioquímica de Oxigênio (DBO), causando um aumento dos sólidos suspensos nas águas 

contaminadas com estes resíduos. 

A DQO é a quantidade de oxigênio necessária para oxidação da matéria orgânica 

por meio de um agente químico (CETESB, 2010). A DQO é um parâmetro 

indispensável nos estudos de caracterização de esgotos sanitários e de efluentes 

industriais, além de ser muito útil quando utilizada conjuntamente com a DBO para 

observar a biodegradabilidade de despejos. Como a DBO mede apenas a fração 

biodegradável, quanto mais se aproximar da DQO mais facilmente biodegradável será o 

efluente. Os valores da DQO normalmente são maiores que os da DBO, como foi 

constatado em todos os pontos avaliados (FIGURA 15).  

 

5.2.4. Nutrientes (P, N) e Clorofila-a 
 

As atividades de ocupação dos espaços urbanos (lançamento de esgoto) e rurais 

(práticas agrícolas) são algumas ações antrópicas que promovem alterações 

significativas na concentração de nutrientes em águas superficiais. Em trabalhos 

desenvolvidos em várias microbacias com diferentes graus e tipos de ocupação do solo 

pelas atividades antrópicas. Como o de Omernik (1977) que demonstrou que as perdas 

de fósforo aumentam à medida que diminui a porcentagem de floresta ou aumenta a 

porcentagem da área agricultada, principalmente pelo processo erosivo. 

Na sub-bacia do Rio Poxim, as concentrações médias de fósforo total, nas 

estações cujo uso e ocupação do solo estão correlacionados com a agricultura e pecuária 

E1, E2 e E3 apresentaram valores em algumas amostras acima do limite estabelecidos 

para rios de Classe 2 (0,050 mg L-1 de P), conforme pode ser observado na (FIGURA 

16). Já na E4 as concentrações ficaram abaixo do limite de detecção do método 

utilizado. Os teores encontrados permitem afirmar que o aporte de fósforo total para o 

reservatório utilizado para captação de água é suficiente para promover o 



73 
 

enriquecimento da água e manter uma grande biomassa fitoplanctônica florações de 

algas e cianobactérias por longos períodos, como observado no período da campanha de 

coleta de 30/06/2010 na área próxima à captação da DESO (FIGURA 17). As 

concentrações de clorofila-a foram coerentes com a concentração de fósforo total. 

 

 

 
FIGURA 16 - Concentrações máximas, médias, medianas e mínimas de fósforo total e clorofila-
a obtidas na sub-bacia do Rio Poxim, nas diferentes estações de monitoramento.  
 
 

  

(A) (B) 

FIGURA 17 – Proliferação  de algas na sub-bacia do Rio Poxim, no reservatório para captação 
da DESO (A) e no bairro Parque dos Faróis (B). 
 

Na água, o nitrogênio pode ser encontrado nas formas de nitrogênio orgânico, 

amoniacal (N-NH3 e N-NH4
+), nitrito (N-NO2

-) e nitrato (N-NO3
-). O nitrogênio 

orgânico dissolvido na água é resultante da quebra da matéria orgânica nitrogenada. A 

amônia ocorre naturalmente na água como produto da degradação da matéria orgânica 

nitrogenada e da matéria inorgânica originária do solo. Pode também ser lançada 

diretamente por alguns tipos de efluentes industriais e por despejos municipais 

(ESTEVES, 1998). 
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Os níveis observados indicam haver quantidades de nitrato muito acima do 

necessário para manter a comunidade fitoplanctônica nos ambientes estudados, que 

estaria na faixa de 0,20 mg L-1 de NO3
-. Vale destaque para os teores máximos e médios 

dos Rios Poxim-Mirim e Poxim-Açu  onde foram observados concentrações de 9,12 e 

2,5 mg L-1 e 49,2 e 5,7 m .L-1, respectivamente  (FIGURA 18). Estas concentrações de 

nitrato estão basicamente relacionadas aos usos do solo nas áreas de contribuição de 

cada estação estudada. As concentrações médias de nitrato, embora abaixo do limite 

estabelecido para rios de água doce de (Classe 2) 10,0 mg L-1 , indicam 

comprometimento da água por fontes pontuais (esgoto doméstico) e fontes difusas 

(agricultura) na área. Os teores observados, especialmente no Rio Poxim-Açu (estação 

E2), à montante da área de captação, indicam haver quantidades suficientes desse 

nutriente para estimular o crescimento do fitoplancton. 

Na maior parte do período a concentração média de nitrato na estação E2                

(Poxim-Açu) esteve acima de 1,0 mg L-1 NO3
-. Como o principal uso da bacia à 

montante é agrícola, pode-se supor que estas concentrações de nitrato sejam 

provenientes dos fertilizantes aplicados ao solo. Isto implica em que a taxa de aplicação 

seja provavelmente superior àquela necessária para o desenvolvimento das culturas e 

que o excesso atinge os corpos d’água através da enxurrada. 

Estes valores não indicam a presença de fontes de poluição de origem industrial 

significativa na sub-bacia. Os teores médios de nitrato, embora muito abaixo do limite 

estabelecido para rios de Classe 2, podem causar algum dano ao equilíbrio do meio 

aquático. Este limite leva em consideração águas destinadas ao abastecimento público 

onde concentrações iguais ou superiores podem causar problemas a saúde humana. 

Concentrações acima de 0,001 mg L-1 de NO2
– já apontam para a existência de 

atividades antropogênicas capazes de alterar a qualidade da água.  

 

FIGURA 18 - Concentrações máximas, médias, medianas e mínimas de nitrato e nitrito obtidas 
na sub-bacia do Rio Poxim, nas diferentes estações de monitoramento. 
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As concentrações médias de nitrogênio amoniacal indicam que esta forma de 

nitrogênio encontra-se presente em baixas concentrações (FIGURA 19), especialmente 

nas estações E1 e E4, evidenciando processos de decomposição de matéria orgânica em 

um ambiente redutor. 

 

 
FIGURA 19 - Concentrações máximas, médias, medianas e mínimas de N-amoniacal e pH 
obtidos na sub-bacia do Rio Poxim, nas diferentes estações de monitoramento. 

 

Em concentrações superiores a 2,0 mg L-1  de N e a pH alcalino o N-amoniacal 

pode se transformar em amônio (NH4 
-) que é altamente tóxico para as comunidades 

aquáticas. Como não foram observadas concentrações superiores a 2,0 mg L-1 de NH4
+, 

a formação desta substância tóxica não pode ocorrer se o ambiente tornar-se alcalino, ou 

seja, com pH superior a 8,5. 

 
5.2.5. Sólidos em Suspensão 
 

A presença de partículas em suspensão que causam a turbidez ou de substâncias 

em solução, relativas à cor, podem aumentar o agravamento da poluição. A turbidez 

limita a penetração de raios solares, restringindo a realização da fotossíntese que, por 

sua vez, reduz a reposição do oxigênio do ecossistema aquático (LIMA, 2001). 

O parâmetro turbidez apresentou valores médios de 36,8; 43,4 ; 46,9 e 24,3 NTU 

ao longo das estações E1, E2, E3 e E4, respectivamente (FIGURA 20), sendo que todas 

elas alcançaram valores máximos acima do Valor Maximo Permitido = 100 NTU para 

rios (Classe 2) conforme a Resolução CONAMA 357/2005. 
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FIGURA 20 - Concentrações máximas, médias, medianas e mínimas de turbidez e solidos 
dissolvidos totais (SDT) obtidas na sub-bacia do Rio Poxim, nas diferentes estações de 
monitoramento. 

 
Nas amostras coletadas ao longo da sub-bacia do Rio Poxim percebe-se que 

existe uma semelhança entre os valores mínimos de turbidez com valores de 0,1 NTU. 

As estações que apresentaram maior variação foram as Estações E2 e E3 com variação 

de 0,1 a 179,00 NTU e 0,1 a 157 NTU, respectivamente. Os Sólidos Dissolvidos Totais 

- SDT apresentaram maior média (174,8 mg L-1) e maior variação (de 74,0 a 394 mg L-

1) na estação E1 (FIGUARA 20). 

Embora não tenha sido determinada a cor, sabe-se que elevados valores de SDT 

podem elevar a cor e, em menor proporção a turbidez das águas. Maiores valores de cor 

e turbidez trazem implicações tanto para o ecossistema aquático, onde dificulta a 

penetração dos raios solares desfavorecendo a fotossíntese (Braga et al., 2002), 

diminuindo a concentração de oxigênio dissolvido nas águas e outros agravantes, 

quanto para o tratamento e abastecimento público. Richter (2005) citou que águas com 

elevadas concentrações na cor, turbidez e sólidos dissolvidos, aumentam os custos de 

tratamento, diminuem a vida útil dos filtros nas estações de tratamento, fazendo subir os 

valores pagos pelos consumidores em geral. 

A Portaria no 518/04, do Ministério da Saúde, que determina o padrão de 

potabilidade da água destinada ao consumo humano, determina uma concentração até 

500 mg L-1 de SDT, em componentes que afetam a qualidade organoléptica. Nota-se que 

mesmo considerando o limite máximo, as águas dos corpos de águas apresentaram 

valores inferiores ao estipulado pelo Ministério da Saúde, sendo considerada potável 

quanto a este requisito. 
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5.2.6. Indicador de contaminação fecal 
 

Nesta pesquisa não foram realizadas análises de coliformes totais por serem todas 

as amostras provenientes de águas brutas, onde as bactérias estão sempre presentes. A 

determinação de coliformes fecais (termotolerantes) se ajusta melhor a esta realidade, 

visto que, sua presença indica provável contaminação fecal, seja por material fecal de 

animais homeotérmicos ou por esgotos. Os coliformes termotolerantes estiveram 

presentes em todos os pontos na série analisada (TABELA 13), com valores médios 

variando de 457,4 NMP/ 100 mL a 162515,7 NMP/ 100 mL. 

 

TABELA 13 - Resumo estatístico dos valores de coliformes termotolerantes, no período de 
setembro de 2009 a julho de 2010, na sub-bacia do Rio Poxim. 

Parâmetro Est1 NA2 Max3 Min4 Méd5 Mediana6 DP7 CV (%)8 

Coliforme 
termotolerante 

E1 11 4600 13 1056,8 56 1782,318 168,0 
E2 11 24000 5,1 3781,1 730 7439,944 196,7 
E3 11 1600000 2,0 162515,7 4000 505087,4 310,7 
E4 10 2200 14 457,4 220 693,8143 151,0 

1 Estações de monitoramento. 2 NA: Número de amostras analisadas. 3  Valor máximo. 4 Valor mínimo . 5 
Média Aritmética dos valores. 6 Mediana  7 Desvio padrão. 8 Coeficiente de variação. 
 

Observa-se que as estações E2 e E3 apresentaram maior contaminação por 

coliformes termotolerantes, ficando acima do limite estabelecidos que é 1000 NMP/ 100 

mL, o que pode ser explicado pela maior influência da agropecuária na estação E2 e 

urbanização e falta de infra–estrutura sanitária na estação E3, onde estão localizados os 

bairros, Rosa Elze, Parque do Faróis, Tijuquinha e Pai André. 

 
5.3. Comparação entre os resultados no período chuvoso e seco  
 

O comportamento dos parâmetros avaliados foram confrontados entre cada 

estação de monitoramento e o período das coletas. Os valores máximos e mínimos 

observados ao longo da série de monitoramento ajudaram a analisar as diferenças entre 

as estações de monitoramento E1, E2, E3 e E4 nos períodos chuvoso e seco (TABELA 

14). Foi observado que alguns parâmetros apresentaram diferenças, possivelmente 

devido a sazonalidades das chuvas a exemplo do fósforo total e turbidez. Todos os 

parâmetros são discutidos nos itens posteriores. 
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TABELA 14 - Estatísticas descritivas dos parâmetros de qualidade da água do Rio Poxim 
monitorados no período chuvoso e seco, nas estações de monitoramento.  

Parâmetros Estação 
Período Chuvoso Período Seco 

NA Max Min Méd NA Max Min Méd 

Temperatura da 
água (ºC) 

1 5 25 23 23,25 7 27 25 26,0 
2 5 25 22 24 7 27 26 26,2 
3 5 26 24 24,75 7 29 27 28,1 
4 5 26 24 25,5 7 29 27 28,1 

pH 

1 5 7,6 7,02 7,3 7 8,1 6,6 7,2 
2 5 7,2 6,8 7,1 7 8,4 6,9 7,3 
3 4 7 6,48 6,8 6 7 6,5 6,8 
4 3 6,6 6,2 6,3 6 7,6 6,4 6,9 

OD                                          
(mg L-1) 

1 5 6,71 3,2 4,67 7 7,55 4,33 5,64 
2 5 7,61 4,7 5,88 7 7,55 4,87 6,81 
3 4 5,86 1,89 3,17 6 6,96 1,89 4,42 
4 2 3,58 0,68 2,13 6 6,07 0,68 4,28 

DBO                            
(mg L-1) 

1 5 15,39 4,1 10,02 7 29,8 3,76 11,32 
2 5 14,96 7,8 11,18 7 21,2 4,22 11,89 
3 4 17,8 10,43 15,04 6 14,4 2,54 9,95 
4 3 12,5 3,4 8,72 6 14,68 2,8 7,21 

DQO                            
(mg L-1) 

1 5 129 22,2 78,34 7 143,48 36,9 72,21 
2 5 120,73 13,01 67,43 7 330,01 12,45 101,21 
3 4 858,39 42,77 293,49 6 821,86 13,6 288,45 
4 3 54,69 28,51 41,6 6 114,38 13,6 47,9 

Turbidez                     
(NTU) 

1 5 64,4 11,2 28,3 7 132 0,1 41,7 
2 5 179 38,6 63,1 7 102 0,01 32,2 
3 4 157 17 68,8 6 107 0,1 35,9 
4 3 30,9 16,8 23,85 6 128 0,1 25,7 

 SDT                            
(mg L-1) 

1 5 166 74 134,2 7 394 126 203,9 
2 5 77 43 62,8 7 155 58 86,1 
3 4 139 38 92 6 202 49 104,5 
4 3 97 70 84,3 6 204 86 122,8 

Clorofila-a                    
(ug L-1) 

1 4 44,8 3,99 19,1 5 45,3 2,12 21,24 
2 4 50,4 0,33 16,74 5 133,8 1,34 58,15 
3 4 134,4 4,24 37,87 5 87,8 19,17 37,14 
4 3 117,6 4,41 72,14 4 123,2 2,58 36,41 

Fósforo Total                
(mg L-1) 

1 5 0,151 <L.D 0,076 7 0,1 <L.D. 0,05 
2 5 0,523 0,1 0,176 7 <L.D. <L.D. <L.D. 
3 4 0,344 0,018 0,171 6 <L.D. <L.D. <L.D. 
4 3 <L.D. <L.D. <L.D. 6 <L.D. <L.D. <L.D. 

Nitrato                         
(mg L-1) 

1 5 5,695 0,278 1,894 7 9,11 0,751 3,279 
2 5 5,164 0,456 1,955 6 49,201 0,629 9,048 
3 4 3,097 0,131 1,409 5 0,871 0,562 0,699 
4 3 1,464 0,452 0,821 5 0,923 0,28 0,544 

Nitrito                      
(mg L-1) 

1 2 0,033 0,025 0,029 3 0,087 0,033 0,058 
2 3 0,19 0,131 0,019 4 0,062 0,026 0,042 
3 3 1,234 0,021 0,627 2 0,059 0,022 0,04 
4 1 n/a n/a n/a 2 0,067 0,03 0,048 

Amônia                       
(mg L-1) 

1 4 0,271 0,026 0,179 4 0,204 0,062 0,106 
2 4 0,2962 0,006 0,117 4 0,547 0,046 0,252 
3 4 0,753 0,029 0,433 5 0,483 0,13 0,284 
4 3 0,424 0,328 0,339 5 0,366 0,028 0,179 

NA1: Número de amostras analisadas. 2 Valor Máximo. 3 Valor mínino.  4 Média Aritmética dos 
valores. 5 <L.D. Abaixo do limite de detecção do método.  
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5.3.1. Temperatura e Oxigênio dissolvido 
 

A variação de oxigênio dissolvido numa massa líquida, além dos fatores químicos 

dependentes das características físicas da coleção hídrica e da altitude, a temperatura 

tem influenciado na sua dissolubilidade. Desse modo, inicia-se a avaliação dos 

parâmetros objeto do presente item a partir da temperatura. 

No período seco a temperatura média da água variou de 26 °C a 28 ºC, enquanto 

que no período chuvoso os valores variaram de 23,5 ºC a 25 ºC. Estes dados expressam 

baixa variação, principalmente, ao serem comparados às temperaturas do ar, que na 

região varia de 25 a 30 ºC (DALTO FILHO e SANTOS, 2001), ou àquelas que possam 

propiciar elevação da taxa de crescimento biológico e/ou dissolubilidade de O2 na água. 

As concentrações médias de oxigênio dissolvido na massa líquida nas áreas 

estudadas, variaram de 2,1 a 4,7 mg L-1 no período chuvoso e de 4,3 a 5,6 mg L-1 no 

seco. Estes valores são decorrentes da presença da matéria orgânica (esgotos mais restos 

de vegetais) e da própria característica física dos trechos, que propicia baixa velocidade 

da massa líquida nas estações E3 e E4. Segundo a Resolução CONAMA 357/05 esses 

trechos seria enquadrados Classe 3 (FIGURA 21). 

 

 
 
FIGURA 21 - Concentrações máximas, médias e mínimas de temperatura e oxigênio dissolvido 
(OD) na sub-bacia do Rio Poxim, no período chuvoso e seco, nas diferentes estações de 
monitoramento. 
 

 

Resultados em períodos chuvoso e seco nas estações E3 e E4 mostraram 

concentrações mínimas de oxigênio dissolvido abaixo de 2 mg L-1 , ou seja, confirma as 

condições próximas de anaeróbias do corpo hídrico. Supõe-se que os baixos níveis de 

oxigênio dissolvido estão relacionados com esgotos lançados no rio sem tratamento. 
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5.3.2. Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) e Demanda Química de Oxigênio 
(DQO) 
 

Os resultados observados no período chuvoso (12,5  a 17,8 mg L-1) apresentaram 

concentrações de DBO máxima inferiores aos resultados obtidos para o período seco 

(14,4 a 29,8 mg L-1). Isso provavelmente ocorreu devido à diluição provada pelo 

período chuvoso. Resultados semelhantes foram encontrados por Dalto Filho e Santos, 

(2001) em estudos anteriores. No entanto, as concentrações observadas para a média 

foram de 15,04 e 9,95 mg L-1 na Estação E3 respectivamente. Estes valores ratificam a 

presença de matéria orgânica dos esgotos e de vegetais em decomposição no trecho 

estudado (FIGURA 22). 

De modo geral as concentrações de DBO não apresentaram diferença entre o 

período chuvoso e seco, nas estações E1, E2 e E4. Na estação E3 ocorreu a maior 

diferença entre as concentrações médias com a maior concentração ocorrida no período 

chuvoso (15,04 m .L-1 de DBO). Neste caso a diluição proporcionada pelo aumento da 

vazão no período chuvoso não foi suficiente para reduzir a concentração de DBO neste 

trecho do rio (FIGURA 22). 

Os resultados indicaram grandes diferenças entre os valores tanto no período 

chuvoso quanto no seco. As causas que podem provocar esta variação são a influência 

do comportamento hidrológico, características de do lançamento de efluentes 

domésticos, agrícolas e industriais no rio. Para confirmar esta condição seriam 

necessárias repetições das medidas dos parâmetros obtidas por uma série histórica de 

dados. Este trabalho obteve apenas um ano de dados em um ano hidrológico 

considerado favorável no período chuvoso e desfavorável no período seco, sob o ponto 

de vista de disponibilidade hídrica, comparado com os últimos dez anos.  

Devido às altas concentrações de matéria orgânica indicadas pela DBO e DQO, 

seria de se esperar baixas concentrações de oxigênio dissolvido (OD). Medições em 

campo aferiram em período chuvoso e seco nas Estações E3 e E4 concentrações de 

oxigênio dissolvido abaixo de 5 mg.L-1  , ou seja, confirmando as maiores condições de 

anaeróbias do corpo hídrico.  
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FIGURA 22 - Concentrações máximas, médias e mínimas de DBO e DQO na sub-bacia do Rio 
Poxim, no período chuvoso e seco, nas diferentes estações de monitoramento. 
 

As concentrações de DQO apresentaram valores semelhantes em ambos os 

períodos. No entanto, as concentrações obtidas na estação E3 onde foram elevadas, 

encontraram-se valores máximos de DQO acima de 800 mg L-1.  

 

5.3.3. Nutriente (P-Total) e Clorofila-a 
 

O escoamento da água sobre a camada superficial do solo durante os eventos 

pluviais é a principal fonte difusa de poluição aos mananciais hídricos. Estudos de Dils 

e Heathwaite (1996) e McDowell et al. (2001) mostram significativa relação entre o 

nível de fósforo do solo e o fósforo dissolvido no escoamento superficial Esses estudos 

indicam que nos agroecossistemas, os sedimentos provêm principalmente do 

escoamento em áreas de lavoura sob sistema de cultivo convencional. Desse modo, a 

quantidade de fontes de poluição numa determinada microbacia depende da qualidade 

das fontes e do grau de intervenção antrópica no meio, ou seja, do sistema de uso e 

manejo do solo adotado (McDowell et al., 2001). 

A FIGURA 23 mostra a distribuição do fósforo total e da clorofila-a, no período 

seco e chuvoso. Como pôde ser observado, o fósforo total foi encontrado na água em 

maiores concentrações na estação E1, E2 e E3, principalmente durante o período 

chuvoso com valores médios de 0,076; 0,176  e 0,171 mg L-1, respectivamente. É 

preciso salientar que esses valores foram definidos em agosto de 2009 (Anexo I), pois 

no momento da coleta ocorria uma grande volume de chuva, provocando valores muito 

acima do limite (0,025 mg L-1) estabelecido pela resolução CONAMA 357/05   

evidenciando que as concentrações de fósforo estão correlacionado ao deflúvio 
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superficial ocorrido na sub-bacia. No período seco as concentrações de fósforo total 

estiveram fora do limite de detecção do método utilizado.  

 
 
FIGURA 23 - Concentrações máximas, médias e mínimas de Fósforo Total e Clorofila-a, na 
sub-bacia do Rio Poxim, no período chuvoso e seco, nas diferentes estações de monitoramento. 

 

O crescimento de algas fitoplanctônicas no corpo d’água está relacionado com a 

presença de nutrientes (principalmente nitrato e fosfato), com a penetração da luz e a 

temperatura da água. A clorofila-a variou de 0,3 a 134,4 mg L-1  em todo o período de 

monitoramento. Foram observados picos de concentração no período chuvoso nas 

estações E3 e E4, e no período seco nas estações E2, E3 e E4 regiões com maior 

disponibilidade de nutrientes, como conseqüência do elevado aporte antrópico. 

Na região em estudo, a temperatura não sofre grandes variações entre o período 

seco e chuvoso, portanto, a produção de algas é limitada pela disponibilidade de 

nutrientes e pela penetração da luz na coluna d’água. Como o fosfato é o nutriente 

limitante, a produção de algas vai depender da disponibilidade de fosfato na água e do 

índice de insolação. 

Foi observado que, em rios que apresentam uma relação inversa entre o conteúdo 

de fósforo e o fluxo de água, as concentrações do fósforo na água são controladas por 

fontes pontuais, desde que essas fontes sejam diluídas no período de fluxo elevado 

(período chuvoso). Nos rios que drenam regiões agrícolas com baixa população urbana, 

as concentrações de fósforo aumentaram no período de fluxo elevado, indicando a 

predominância de fontes difusas no controle das concentrações do fósforo na água.  
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5.3.4. Nitrogênio na forma de Nitrato e Nitrito  
 

Os resultados da FIGURA 24 demonstram que na estação E2 foram encontrados 

valores máximo de 49,2 m L-1 de nitrato, ficando a concentração aproximadamente 

cinco vezes acima do limite definido pela legislação federal em vigor (10 mg L-1), a 

Resolução CONAMA no 357/05. De acordo com esta Resolução o nitrogênio é padrão 

de classificação das águas naturais e padrão de emissão de esgotos. 

Para o nitrito foi encontrado um valor máximo 1,23 mg L-1  na estação E3 onde 

foram identificados lançamentos de esgotos no rio sem tratamento adequado. A 

presença de nitrato caracteriza uma poluição remota, em função de que o nitrogênio se 

encontra em seu último estádio de oxidação (MACÊDO, 2003). O nitrito representa 

uma fase intermediária entre a amônia e o nitrato (ESTEVES, 1998).  

 

 
FIGURA 24 - Concentrações máximas, médias e mínimas de Nitrato e Nitrito na sub-bacia do 
Rio Poxim, no período chuvoso e seco, nas diferentes estações de monitoramento. 
 

A poluição por nitrogênio de origem agrícola é caracterizada por uma 

considerável variabilidade temporal e espacial dependendo das práticas agrícolas 

adotadas na região e das variáveis ambientais, como clima, solo e topografia 

(GIUPPONI e VLADIMIROVA, 2005). A importância relativa das diversas fontes de 

nutriente tem tradicionalmente sido avaliada com base na variação do fluxo anual do rio 

(JARVIE et al., 2005).  

5.3.5. Nitrogênio na forma Amoniacal  
 

O nitrogênio amoniacal é um útil indicador de poluição orgânica por despejos 

domésticos. Enquanto que o nitrato é a forma mais comum de nitrogênio combinado, 

encontrado em águas naturais não poluídas, em ambientes poluídos predominam as 

formas de nitrogênio orgânico e amoniacal. A presença de amônia na água caracteriza a 
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poluição recente por esgotos domésticos o que pode ser observado mais claramente nas 

estações E3 e E4 (FIGURA 25) no período chuvoso e seco, bem como na estação E2 no 

período seco. 

 

 
FIGURA 25 - Concentrações máximas, médias e mínimas de pH e N-amoniacal na sub-bacia do 
Rio Poxim, no período chuvoso e seco, nas diferentes estações de monitoramento. 

 

O nitrogênio amoniacal variou de 0,006 a 0,753 mg L-1, com valores médios de 

0,463 e 0,376 mg L-1, nas estações E3 e E4, no período chuvoso e valores médios de 

0,252; 0,284 e 0,179 mg L-1  no período  seco, nas estações E2, E3 e E4. As maiores 

concentrações tendo ocorrido nas estações da região com influencia urbana. As 

concentrações de nitrogênio amoniacal ficaram dentro do limite permitido 1,0 mg L-1  

pela Resolução CONAMA nº 357/2005 para Águas doces de Classe 2. 

 

5.3.6. Sólidos em suspensão e turbidez 
 

Todos os contaminantes da água, com exceção dos gases dissolvidos, contribuem 

para a carga de sólidos presentes na massa líquida. Os sólidos com tamanho superior a 1 

micron são classificados como sólidos em suspensão (SS), que são os responsáveis pelo 

aumento da turbidez das águas, prejudicando seus aspectos estéticos e a produtividade 

do ecossistema pela diminuição da penetração da luz. Os sólidos em suspensão provêm 

do carreamento de solos pelas águas pluviais, devido a processos erosivos e 

desmatamentos na área da bacia (VIEIRA, 2008). 

Os valores máximos de turbidez 179 e 157 NTU nas estações de monitoramento 

E2 e E3, respectivamente, no período chuvoso (FIGURA 26).  Os sólidos em suspensão 

provêm do carreamento de solos pelas águas pluviais, devido a processos erosivos e 

desmatamentos na sub-bacia. 
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FIGURA 26 - Concentrações máximas, médias e mínimas de Turbidez e SDT na sub-bacia do 
Rio Poxim, no período chuvoso e seco, nas diferentes estações de monitoramento. 

 

5.3.7. Indicador de contaminação fecal 
 

Observou-se que as amostras analisadas não atendem aos padrões de 

potabilidade, segundo a Portaria 518/2005 do Ministério da Saúde que determina a 

ausência de coliformes em qualquer situação, inclusive em poços, minas, nascentes, 

lagos, entre outras. Portanto todas as amostras analisadas estão impróprias para o 

consumo humano. Os resultados referentes aos coliformes termotolerantes mostraram 

que houve variação temporal ao longo do ciclo de estudo, oscilando entre 2,4 x 104 a 7,8 

NMP/l00 mL no período chuvoso e 1,6 x 106 e 2 NMP/l00 mL no período seco. No mês 

de março foi registrada a mais alta contagem (>1,6 x 106 NMP/l00 mL) TABELA 15, 

possivelmente, devido ao aporte de esgoto que o Rio Poxim recebeu ao longo do 

período de março, sendo potencializado ainda mais pelas fezes de animais que 

frequentemente utilizam este local. O maior NMP de coliformes termotolerantes em 100 

mL mostra de forma clara o alto nível de contaminação de origem fecal na época seca 

quando as temperaturas são mais elevadas e a precipitação pluvial e a vazão são 

menores. 

 
TABELA 15 - Estatísticas descritivas para o parâmetro coliforme termotolerante, no período 
chuvoso e seco, nas estações de monitoramento. 

Parâmetros Estação1 
Período Chuvoso Período Seco 

NA2 Max3 Min4 Méd5 NA Max Min Méd 

Coliformes 
termotolerantes 

(NMP/ 100 
mL)  

E1 4 4000 27 1057 7 1600 13 1056 
E2 4 2,4x104 7,8 7707 7 1600 5,1 1163 

E3 4 4700 24 3181 7 1,6x106 2 2,68x105 

E4 4 2200 14 617 6 790 23 298 
1 Estações de monitoramento: E1 (Poxim-Mirim), E2 (Poxim-Açu), E3 (Confluência) e E4 (Rio 
Poxim). 2 NA: Número de amostras analisadas. 3 Valor máximo. 4 Valor Mínimo. 5 Média  

0,0

30,0

60,0

90,0

120,0

150,0

180,0

210,0

E1CH E2CH E3CH E4CH E1S E2S E3S E4S
-20,0

60,0

140,0

220,0

300,0

380,0

460,0

540,0

E1CH E2CH E3CH E4CH E1S E2S E3S E4S

max
méd
min

max
méd
min

T
u

rb
id

ez
 (N

T
U

) 

S
D

T
 (m

g
L-1

) 

Estações de  monitoramento (CH -- chuvoso e  S -- seco) Estações de  monitoramento (CH -- chuvoso e  S -- seco)

Limite Resolução CONAMA 357/2005



86 
 

A constatação de valores elevados de coliformes termotolerantes nas águas 

indica a contaminação fecal, que poderá colocar em risco a saúde dos usuários, sendo 

que a gravidade do risco depende da saúde da população geradora da poluição e do grau 

de imunidade dos banhistas (PELCZAR, 1997). 

É grande o risco de contaminação de doenças que a população humana encontra 

ao fazer uso da água classificada como imprópria para balneabilidade. A presença de 

coliformes termotolerantes em número superior a 2.500 NMP/100 mL é um indicativo 

da existência de microorganismos patogênicos nas águas e que podem acarretar doenças 

como: febre tifóide, febre paratifóide, cólera, disenteria bacilar, amebíase, otite 

infecciosa, poliomielite e hepatite infecciosa (ALVES, 2007). 

 É notório o problema ambiental e de saúde pública nesta região onde o uso das 

águas do Rio Poxim para lazer de moradores, sobretudo crianças, é realizado. O 

problema torna-se ainda mais grave, devido à ausência de sistema de coleta de esgoto 

sanitário, que provoca o crescimento exacerbado de macrófitas e a presença constante 

de animais que defecam e são higienizados dentro d’água. 

Foram observados valores superiores a l.000 NMP 100 mL em mais de setenta 

por cento das amostras. Permitindo, assim classificar suas águas como impróprias para a 

recreação. Os altos índices de coliformes verificados expõem a população a sérios riscos 

de doenças, visto que é prática comum, pessoas (adultos e crianças) utilizarem suas 

águas para fins recreativos. 

A Resolução CONAMA no 274/2000 institui em seu artigo 2º, parágrafo 2°, 

alínea c, que uma água é própria para lazer de contato primário: quando, em 80% ou 

mais, de um conjunto de amostras obtidas e colhidas no mesmo local, houver no 

máximo 1.000 coliformes fecais (termotolerantes), índice que na maioria das vezes, foi 

ultrapassado para as amostras deste  estudo.  

A qualidade sanitária da água na sub-bacia do Rio Poxim não está indicada para 

consumo humano sem tratamento prévio segundo as referências indicadas pela Portaria 

518/2004 do Ministério da Saúde, além do que na maioria dos pontos não deveria ser 

usada para irrigação de verduras e frutas a serem consumidas cruas, sem retirar a casca 

ou a película que as cobre (Resolução CONAMA no 357/2005). 
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5.4. Análise das condições de conformidade e enquadramento da água para a sub-
bacia do Rio Poxim 
 

A análise das  condições de conformidade foi realizada por meio dos principais 

parâmetros de qualidade da água, onde foram observadas as frequências de violações 

quanto aos seus limites na legislação. Considerou-se a evolução espacial e temporal dos 

parâmetros monitorados, confrontando-os com os limites estabelecidos na legislação ao 

longo de toda a sub-bacia do Rio Poxim. Para a análise das violações levantou-se o 

percentual de amostras cujas concentrações violaram o valor padrão estabelecido na 

Resolução CONAMA no 357/2005, considerando o enquadramento do corpo de água no 

local de cada estação de amostragem. Os dados foram ordenados de forma decrescente 

permitindo classificar os constituintes mais críticos na bacia. A TABELA 16 apresenta 

o percentual de violações do valor obtido para cada parâmetro.  

 
TABELA 16 - Classificação dos parâmetros em ordem decrescente segundo o percentual de 
violações de classe de enquadramento na sub-bacia do Rio Poxim, no período de 2009 a 2010. 

Parâmetros 
Limite 

Classe 2 
Número de 

análises 
Nº de 

Violações 
Violações          

(%) 
DBO  44 35 79,54 

OD  42 25 59,52 

Clorofila  34 13 38,23 
Coliformes 

termotolerantes 
 

43 14 32,55 

Turbidez  44 6 13,63 

Fósforo Total  42 4 9,52 

Nitrito  21 1 4,76 

Nitrato  39 1 2,56 

pH  43 0 0,00 

SDT  44 0 0,00 

N-amoniacal  27 0 0,00 

 

Ressalta-se que os corpos hídricos da área em estudo ainda não foram submetidos 

ao processo de enquadramento para a nova legislação, como estabelecido na Resolução 

CONAMA nº 357/2005. Dessa forma, as análises a seguir consideram que os mesmos 

devem atender aos requisitos de qualidade de água doce de Classe 2. 

Pode-se observar na TABELA 17 que os parâmetros que apresentaram os maiores 

percentuais de violação estão associados principalmente a presença de matéria orgânica 

na água oriunda de atividades agrícolas e urbanas (DBO, OD, Coliformes 

termotolerantes e turbidez). Os parâmetros foram selecionados para serem apresentados 
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na forma de gráficos que indicam faixas de violação dentro das classes estabelecidas, 

para todas as estações de amostragem no período de monitoramento.  

A situação da DBO é a mais crítica na área de estudo, pois ocupou o primeiro 

lugar dentre os parâmetros que mais violaram os limites da classe de enquadramento do 

corpo de água em toda a sub-bacia, com ocorrências de concentração acima do limite 5 

mg L-1  em 79,4% das amostras analisadas (FIGURA 27).  

 

 

FIGURA 27 - Variação da Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) no período de 2009 a 
2010,  na sub-bacia do Rio Poxim, nas quatro estações de monitoramento. 
 
 

       

FIGURA 28 - Frequência de ocorrência da demanda bioquímica de oxigênio (DBO) para cada 
Classe de uso no período de 2009 a 2010, na sub-bacia do Rio Poxim, nas quatro estações de 
monitoramento. 
 

A frequência de ocorrência para o enquadramento pode ser visualizada na 

FIGURA 28. Das quatro estações monitoradas, todas apresentaram violação com 

destaque para as estações E2 e E3 que apresentaram uma frequência de violações para 

DBO acima de 60% sendo enquadradas na Classe 4, isso mostra o quanto estes recursos 
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vem sofrendo com aporte de matéria orgânica. Menos de 20 % das análises em cada 

estação estão enquadradas na Classe 2. 

Em relação ao percentual de violações para o oxigênio dissolvido (FIGURAS 29 e 

30) a situação se apresenta crítica nos pontos que recebem maior despejo de matéria 

orgânica, que são aqueles próximos às áreas urbanas na estação E3 que recebe efluentes 

dos bairros Parque dos Faróis, Tijuca e Tijuquinha e na estação E4 que recebe efluentes 

dos Bairros Eduardo Gomes e Rosa Elze.  

 

FIGURA 29 - Variação do Oxigênio Dissolvido (OD no período de 2009 a 2010  na sub-bacia 
do Rio Poxim, nas quatro estações de monitoramento 

     

FIGURA 30 - Frequência de ocorrência de Oxigênio Dissolvido (OD) para cada Classe de uso 
no período de 2009 a 2010, na sub-bacia do Rio Poxim. nas quatro estações de monitoramento. 

 

No entanto, a maioria dos pontos de amostragem apresentou valores de oxigênio 

dissolvido inferiores aos limites das classes de enquadramento, caracterizando o mal 

potencial de depuração de matéria orgânica na sub-bacia do Rio Poxim.  A estação E1 - 

Rio Poxim-Mirim apresentou frequência de ocorrência acima de 60% para a Classe 1. 
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A Clorofila-a apresentou violações em quase 40% das amostras (FIGURAS 31 e 

32). A ocorrência desse parâmetro está relacionada a atividades que atestam a ação 

antrópica a que está submetida a sub-bacia, o que torna a água susceptível a agravos, 

tanto de carga orgânica como de nutrientes. Como uma resultante dessa situação, tem-se 

evidenciado elevado crescimento de algas e o estágio pré-eutrófico, pois é exagerado o 

crescimento do vegetal conhecido por Baronesa (Jacinto aquático). Conforme a 

Resolução CONAMA nº 357/2005, o Rio Poxim, para este parâmetro, houve maior 

prevalência para a Classe 1 em todos os trechos estudados.   

 

FIGURA 31 - Variação da Clorofila–a, no período de 2009 a 2010,  na sub-bacia do Rio Poxim, 
nas quatro estações de monitoramento. 

            

FIGURA 32 - Frequência de ocorrencia da  clorofila-a para cada Classe de uso, no período de 
2009 a 2010, na sub-bacia do Rio Poxim, nas quatro estações de monitoramento. 

 

Na Figura 33 pode-se observar que as altas concentrações de turbidez ocorreram 

no período chuvoso. Na Figura 34 é observado que houve maior prevalência para a 

Classe 1 em todos os pontos monitorados.  Esta constatação salienta a necessiadade de 

se realizar um planejamento da ocupação urbana na sub-bacia de modo a evitar a 
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a erosão provocada pelo manejo inadequado do solo.  

 

 

FIGURA 33 - Comportamento da turbidez no período de 2009 a 2010, na sub-bacia do Rio 
Poxim, nas quatro estações de monitoramento. 

             

FIGURA 34 - Frequência de ocorrência de turbidez para cada Classe de uso, no período de 2009 
a 2010, na sub-bacia do Rio Poxim, nas quatro estações de monitoramento. 
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Para o nitrato, o limite recomendado é de 10 mg L-1, conforme estabelecido pelo 

CONAMA, para as Classes 1, 2 e 3. Segundo Branco (1983), águas de represas e lagos, 
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suficientes para causar proliferações excessivas de algas. Em condições aeróbicas, altos 

Estação 1 Estação 2 Estação 3 Estação 4

T
u

rb
id

ez
 (N

T
U

) 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

200,0

jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun

Classe 2 e 3

Classe 1

Classe 4 

CONAMA  nº 357/04

Período Seco

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Classe 1 Classe 2 e 3 Classe 4 Fora da Classe

Estação 1 Estação 2 Estação 3 Estação 4

F
re

q
u

en
ci

a
d

e 
o

co
rr

ên
ci

a
 

(%
)



92 
 

níveis de nitrato podem indicar alta taxa de oxidação da amônia e nitrogênio orgânico, 

significando, assim, poluição mais antiga. 

 

 

FIGURA 35 - Variação do nitrato, no período de 2009 a 2010, na sub-bacia do Rio Poxim, as 
quatro estações de nmonitoramento. 

 
5.4.1. Condições atuais da qualidade da água para a sub-bacia do Rio Poxim 
segundo critérios de enquadramento da Resolução CONAMA 357/05 
 

Como a sub-bacia hidrográfica em estudo não possui seu enquadramento na atual 

resolução especifica CONAMA 357/2005, foram atribuídas por meio das análises dos 

dados. Essas interpretações podem mostrar quais as medidas mitigatórias a serem 

tomadas pelos órgãos gestores na atuação da melhoria das condições do corpo d’água 

em estudo.  

Se as condições de qualidade estiverem aquém do limites estabelecidos para a 

classe em que o corpo hídrico foi enquadrado, ressalvados os parâmetros que não 
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Os resultados médios dos parâmetros de qualidade referentes aos quatros pontos 

de amostragem, e as respectivas classes de enquadramento estabelecidos na Resolução 

CONAMA nº 357/2005 são sumarizados na TABELA 17. 
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água. A contaminação dos corpos de água na bacia ocorre, principalmente, devido à 

poluição difusa carreada pelo escoamento superficial até os corpos de água. 

O desmatamento, a monocultura de cana-de-açúcar, a pecuária extensiva, a 

agricultura (irrigada e de sequeiro), o uso de fertilizantes e pesticidas agrícolas, o 

lançamento inadequado de resíduos sólidos, de efluentes industriais e domésticos e a 

falta de técnicas de manejo no uso do solo contribuem significativamente para a 

degradação dos corpos de água e, conseqüentemente, para a diminuição de sua 

quantidade e qualidade. 

 

TABELA 17 - Condição atual das estações de monitoramento segundo os padrões de 
enquadramento estabelecidos na Resolução CONAMA no 357/2005. 
 

Parâmetros Unidade 
Estação 1 Estação 2 Estação 3 Estação 4 

Valor       
médio 

Classe 
Valor       
médio 

Classe 
Valor       
médio 

Classe 
Valor       
médio 

Classe 

pH − 7,30 1 7,2 1 6,8 1 6,7 1 

OD mg L-1 5,24 2 6,42 1 3,9 4 3,74 4 

DBO mg L-1 10,78 4 11,59 4 11,98 4 7,71 3 

DQO mg L-1 74,77 − 87,13 − 290,5 − 53,9 − 

Turbidez NTU 36,80 1 43,4 3 46,88 3 24,3 1 

Solidos totais mg L-1 174,80 1 76,4 1 99,5 1 110 1 

Clorofila-a ug L-1 20,29 2 39,75 3 37,46 3 38,86 3 

Fosforo Total mg L-1 5,07 4 17,61 4 17,2 4 0 1 

Nitrato mg L-1 2,73 2 6,211 2 0,965 2 0,657 2 

Nitrito mg L-1 0,05 2 0,035 2 0,334 2 0,048 2 

N-Amoniacal mg L-1 0,14 2 0,22 2 0,34 2 0,2 2 

 
 

Os valores médios apresentados foram obtidos após a consistência dos resultados 

analíticos das campanhas de qualidade da água.  O Anexo 1 apresenta os resultados 

“brutos” das análises químicas realizadas. 

Observando os resultados da TABELA 18, é possível inferir que as atuais 

condições dos Rios Poxim Mirim, Poxim-Açu e Poxim apresentam variação entre 

(Classe 1 a 4) nas diferentes estações de monitoramento para os diferentes parâmetros 

analisados, sendo a matéria orgânica representada pela DBO, o fator mais limitante na 

sub-bacia, pois as concentrações médias observadas em todo o período de 

monitoramento determinaram um enquadramento nas Classes 3 e 4 em todos os trecho. 

Essa análise mostra que a atual condição do corpo d’água esta fora dos padrões mínimos 

estabelecidos para a Classe 2. O rios da sub-bacia não foram enquadrados de acordo 
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com a legislação pertinente. No item seguinte são feitas algumas considerações a 

respeito das condições necessárias ao enquadramento dos rios tomando-se como 

referência o atendimento aos requisitos para a Classe 2.   
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6. CONCLUSÕES  
 

 

A sazonalidade das chuvas influenciou diretamente nas vazões dos Rios Poxim-

Mirim, Poxim-Açu e Poxim, e está relacionada com racionamento ocorrido em alguns 

bairros da cidade de Aracaju nos últimos anos. 

As diferentes formas de uso e ocupação do solo na área de estudo provocaram 

alterações na qualidade da água para os diversos parâmetros. A maior temperatura da 

água na estação E3 e E4 foram influenciadas pela ausência total da mata ciliar. 

As concentrações de Demanda Bioquímica de Oxigênio ede Demanda Química 

de Oxigênio indicam maior aporte de matéria orgânica na estação de monitoramento E3, 

área urbana da sub-bacia sem o saneamento básico necessário.  

As concentrações de Oxigênio Dissolvido apresentaram-se baixas nas quatro 

estações de monitoramento, com valores críticos nas estações E3 e E4, indicando a 

interferência antrópica no ambiente aquático.  

As concentrações dos nutrientes nitrogênio e fósforo foram mais elevadas nas 

estações E1 e E2, localizadas na parte alta da sub-bacia que apresenta atividade 

agrícola. 

Na parte baixa da sub-bacia, está ocorrendo uma considerável degradação da 

qualidade da água, possivelmente, devido ao processo de urbanização. Altos índices de 

coliformes termotolerantes encontrados demonstram problemas de saneamento básico 

na estação E3. 

Os parâmetros de qualidade da água que apresentaram maior frequência de 

violações foram o oxigênio dissolvido e a demanda bioquímica de oxigênio. 
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7. RECOMENDAÇÕES 

 

Visto que os recursos hidricos pertencentes à sub-bacia do Rio Poxim não estão 

enquadrados em classes de uso predominantes, torna-se necessária a definição de ações 

para que o enquadramento seja efetivado.  

Para isso é preciso um comprometimento e interação dos vários seguimentos da 

sociedade, com o objetivo comum de cumprir as ações propostas e viabilizar a 

concretização do enquadramento dos corpos de água.  

Diante do diagnóstico da qualidade da água, fica claro o grande impacto de 

carga orgânica, principalmente, em consequência dos lançamentos de esgotos 

domésticos e contaminantes agrícolas.  

Com foco na crescente industrialização e urbanização na área, recomenda-se a 

implantação e/ou expansão dos sistemas de esgotamentos sanitários, bem como dos 

efluentes industriais, nos bairros Parque dos Faróis, Tijuca, Tijuquinha e Pai André.  

É necessário também atenção às práticas rurais, sejam elas de cultivo ou de 

criação de animais, ficando a cargo dos órgãos competentes a tarefa de acompanhar, 

fiscalizar, informar e direcionar as ações para programas de educação ambiental que 

enfoquem os riscos decorrentes do uso de agrotóxicos e pesticidas, priorizando as 

práticas alternativas e conservacionistas. Isso reduziria, de forma efetiva, os problemas 

ligados à questão da erosão do solo.Podem-se citar, de forma sucinta, algumas medidas 

mitigadoras de grande relevância para a sub bácia:  

 

� manejo integrado das sub-bacias;  

� Aprimorar e ampliar a rede de monitoramento e criação de redes dirigidas, se 

necessário;  

� Revegetação das áreas de nascentes com espécies nativas;  

� Reflorestamento das áreas degradadas;  

� Criação de unidades de conservação na região nas nascentes;  

� Expansão da rede de esgoto;  

� Criação de Estações de Tratamento de Esgoto;  

� Sistema adequado de coleta e disposição final de resíduos sólidos;  

� Recuperação ambiental das áreas afetadas pelas atividades minerarias quando 

existir;  

� Manejo e planejamento do solo utilizado;  
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� Controle da erosão e do assoreamento;  

� Cadastramento dos usuários de água;  

� Regularização dos usos por meio de outorga e da cobrança pelo uso dos recursos 

hídricos;  

� Educação sanitária e ambiental;  

� Incentivo e fomento ao ecoturismo;  

�  Implantação da agência de bacia.  

 
Entretanto, deve-se considerar que, em muitas situações, cabe aos infratores a 

responsabilidade de correção dos seus próprios problemas, mas em certas situações, são 

necessárias também ações públicas no sentido de viabilizar as soluções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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CAPITULO 2 
 

MODELAGEM DOS PARÂMETROS OD E DBO NA SUB-BACIA DO R IO 
POXIM 

 

 

1. Resumo 
 

VASCO, Anderson Nascimento. Modelagem dos parâmetros OD e DBO na sub-
bacia do Rio Poxim. 2011 (Dissertação – Mestrado em Agroecossistemas). 
Universidade Federal de Sergipe. São Cristovão-SE 
 

Uma das maiores causas da escassez dos recursos hídricos, principalmente nos 
grandes centros urbanos, deve-se a degradação da qualidade da água, decorrente dos 
lançamentos inadequados de efluentes industriais e esgotos domésticos. A aplicação de 
modelos que consideram aspectos de quantidade e qualidade da água de modo integrado 
é extremamente importante para compreender e tentar resolver este problema. Este 
trabalho tem por objetivo mostrar como a modelagem computacional pode ser usada 
para avaliar a poluição pontual causado por esgoto sanitário nos recursos hídricos, na 
sub-bacia do Rio Poxim, contribuindo, desta maneira, para a solução de problemas 
ambientais. Para realização do trabalho foram utilizados os dados monitorados de OD e 
DBO durante o período de julho de 2009 a junho de 2010, que foram inseridos no 
programa AcquaNet para calibração e validação dos parâmetros. As simulações foram 
realizadas para a situação atual (calibrada) e dois cenários de carga poluidora provocada 
pelo aumento de 10 e 20 mil habitantes na área de influência. Os resultados da 
calibração e validação do parâmetro OD mostraram uma boa correlação entre os dados 
observados e calculados, o mesmo não pode ser observado para o parâmetro DBO. Os 
resultados mostram que os parâmetros OD e DBO apresentam situações criticas na 
Estação E4 principalmente para o mês de maio onde foram observadas concentrações de 
OD e DBO iguais a 0,0 e 16,52 mg L-1 com os respectivos aumentos populacionais. A 
modelagem computacional permite monitorar parâmetros de qualidade de água nos rios 
e buscar soluções para resolver problemas graves relacionados à qualidade de vida e 
saúde ambiental em regiões sujeitas à contaminação por esgoto sanitário. É 
recomendado estudar quais as melhores soluções de tratamento ou estratégia de 
lançamento e desenvolver níveis de monitoramento específicos para situações futuras. 

 

Palavras-Chave: Modelo de simulação, qualidade da água, programa AcquaNet 
 

 

__________________________ 

Comitê Orientador: Dr. Arisvaldo Vieira Méllo Júnior - UFS (Orientador), Dr. Carlos 
Alexandre Borges Garcia – UFS (Co-Orietador) e Dr. Luis Carlos Nogueira – 
EMBRAPA (Co-orientador). 
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2. Abstract 
 

VASCO, Anderson Nascimento. Modeling of parameters  OD and DBO in the sub-
basin of Poxim River. 2011 (Dissertation - Master in Agroecosystems). Federal 
University of Sergipe. São Cristovão – SE. 
 

The major cause of scarcity of the water resources, especially in large urban 
centers, is caused by the degradation of water quality; this is because of the inadequate 
release of industrial effluents and domestic sewage. The application of models that 
consider aspects of quantity and water quality are extremely important in case to 
understand and try to solve this problem. Thus, this paper aims are to show how 
computational modeling can be used to assess pollution by sewage water resources in 
the sub-basin of Rio Poxim, contributing in this way to solve environmental problems. 
To conduct the study, we employ the data monitored DO and BOD during the period 
from July 2009 to June 2010, which were inserted in the AcquaNet for calibration and 
validation. The simulations were performed for the current situation, (calibrated) with 
two scenarios increase of 10 thousand and 20 thousand inhabitants in the area of 
influence. The results of parameter calibration and validation of OD showed a good 
correlation between the observed and calculated data, the same can not be observed for 
the parameter BOD. The results show that the parameters DO and BOD present critical 
situations at Station E4 mainly for the month of May where they were observed DO and 
BOD concentrations of 0.0 mg L-1 and 16.52 mg L-1 with respective population 
increases. Computer modelings allows monitoring of water quality parameters in rivers 
and seek some solutions for that serious problems related to the quality of life and 
environmental health in areas where the risk of contamination by sewage is higher.  For 
those reasons it is recommended to study what are the best treatment solutions or launch 
strategy and develop specific levels of monitoring for future situations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key-words: Environmental simulation, calibration and validation, AcquaNet program 
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3. INTRODUÇÃO 
 

 

Os impactos sobre o meio ambiente, associados ao desenvolvimento de 

atividades pelo homem em uma bacia hidrográfica, estão fortemente inter-relacionados 

e têm, a cada dia, se tornado mais evidentes. Esta percepção é a principal motivadora de 

uma gestão integrada dos recursos naturais em várias partes do mundo, inclusive em 

países em desenvolvimento como o Brasil.  

Para auxiliar a gestão, o controle e a proteção dos recursos hídricos é importante 

a utilização de ferramentas que possibilitem a análise dos processos físicos, químicos e 

biológicos que ocorrem na bacia de modo que se possam prever cenários e prognósticos 

sobre os aproveitamentos dos recursos hídricos. Os modelos matemáticos de qualidade 

de água podem ser ferramentas úteis para a gestão de bacias hidrográficas bem como no 

apoio à tomada de decisão em relação ao melhor curso de ação. Essas ferramentas são 

utilizadas para simular processos de autodepuração do rio e, consequentemente, auxiliar 

a tomada de decisões referentes às medidas de intervenção e ao gerenciamento da bacia. 

A modelagem matemática da qualidade da água surge neste contexto como uma 

ferramenta de extrema importância no processo de gestão de uma bacia, uma vez que 

esta pode auxiliar na escolha de alternativas de manejo, tendo em vista a resposta do 

modelo a diferentes descargas de resíduos (RODRIGUES, 2005). 

Originalmente desenvolvidos para auxiliar na solução de problemas, além de 

serem utilizados para ajudar na minimização de problemas de poluição, os modelos de 

simulação possibilitam compreender o meio ambiente e visualizá-lo de forma integrada, 

pois os modelos matemáticos associam as informações físicas, químicas e biológicas.  

Os modelos de simulação normalmente são capazes de englobar os processos 

hidrológicos de forma simplificada e prática, ainda que esses processos sejam 

complexos. A utilização desses modelos proporciona, além da simulação de eventos, a 

simulação das condições futuras e alternativas propostas para o corpo d’água 

(CHAPRA, 1997). 

A avaliação dos efeitos da poluição das águas decorrentes de despejos de esgoto 

sanitário pode ser feita por meio do monitoramento de alguns parâmetros químicos de 

qualidade das águas, como por exemplo, nitrogênio amoniacal, que indica a presença de 

esgoto doméstico lançado recentemente, nitrogênio nitrato, OD (Oxigênio Dissolvido) e 

DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio). Nesse sentido, modelos computacionais de 
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qualidade de água que contemplem fontes/sumidouros destes parâmetros, o transporte 

ao longo do corpo d’água e a sua reação com outras substâncias são ferramentas 

importantes no monitoramento ambiental, onde a principal fonte de poluição é o 

lançamento de esgoto doméstico (Bach et al., 1995).  

Este trabalho apresenta resultados de algumas simulações computacionais 

realizadas para avaliar a poluição ambiental na sub-bacia do Rio Poxim resultante do 

lançamento de efluentes no rio. O modelo utilizado foi o AcquaNet que dispõe de um 

módulo de análise de alguns parâmetros de qualidade da água. Nas simulações foram 

considerados os parâmetros de qualidade da água OD e DBO, embora o modelo permita 

que outras substâncias, tais como nitrogênio amoniacal, nitrogênio nitrato e fósforo, 

possam ser simuladas.  

Com estas simulações é possível avaliar os impactos ambientais que o 

lançamento de efluentes sanitários provoca na área de captação da DESO, estudar qual a 

melhor solução de tratamento e desenvolver níveis de monitoramento específicos, 

considerando que a modelagem computacional responde mais rapidamente a variações 

de concentrações dos efluentes do que medições analíticas feitas em laboratório. 

Uma das consequências da descarga de efluentes sanitários no meio ambiente é 

o deficiência de oxigênio, que é causada pelo consumo de oxigênio pelas bactérias para 

oxidar a matéria orgânica presente no esgoto (Thomann & Muller,1987). Como fonte de 

oxigênio pode-se citar a aeração natural e o oxigênio produzido pelos organismos 

fotossintéticos. Os processos naturais que influenciam as concentrações de OD e DBO 

são numerosos. O modelo utiliza os seguintes processos de transformação: reaeração, 

oxidação, nitrificação, respiração e desnitrificação, e fotossíntese. Em sua maior parte, 

esses processos são modelados usando reações de primeira ordem, com coeficientes 

calculados por meio de experimentos de campo, adquirindo valores dentro de uma faixa 

específica. Com isso, são grandes as incertezas sobre estes processos de transformações. 

A calibração do modelo de qualidade de água passa obrigatoriamente pela 

correta definição desses coeficientes. Em adição a estes processos, são considerados os 

processos de advecção e difusão, que também afetam a concentração de OD e DBO. 

Pela importância do manancial para a região, esse trabalho se propôs avaliar a 

qualidade da água no Rio Poxim, assim como calibrar o modelo AcquaNet, de forma a 

contribuir para a gestão dos recursos hídricos. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

4.1. Aplicação do modelo AcquaNet 
 

A versão 3.16.00 do  AcquaNet, utilizada  no  presente  trabalho,  é  composta  por 

seis módulos. Dois desses módulos foram aplicados para calibração e simulação na sub-

bacia do Rio Poxim nos Rios Poxim-Mirim, Poxim-Açu e Poxim: o módulo de alocação 

(AlocaLS)  e  o  módulo  de qualidade  (QualidadeLS).  Os módulos citados serão 

descritos nos próximos dois tópicos. 

 

 

FIGURA 36 - Tela inicial do AcquaNet com destaque para os principais elementos e comandos. 
 

Na FIGURA 36 é observada a tela inicial do AcquaNet com uma rede de canais 

ilustrativa na qual estão os principais elementos (reservatório, links, nós e demandas), 

assim como são vistos os principais comandos disponíveis no programa. A tela inicial 

do AcquaNet é comum a todos os módulos, tendo como diferencial os  parâmetros  de  

entrada  necessários  para  que  cada  módulo  seja  executado  de  acordo com o que se 

deseja analisar. 
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4.1.1. Módulo de alocação de água 
 

A descrição do módulo de alocação de água do AcquaNet aqui apresentada é 

explicada  detalhadamente  nos  trabalhos  de Azevedo  et  al. (1998),  Roberto (2002), 

Albano (2004), Teixeira (2004), Lerner (2006) e Shardong  (2006). 

Na FIGURA 37 estão representados os elementos constituintes de um sistema de 

aproveitamento de recursos hídricos, na forma de rede de fluxo, com os nós 

(pontos da rede para onde convergem ou de onde saem os fluxos) e arcos (elos que 

transportam os fluxos). 

 

FIGURA 37 - Representação de uma rede de fluxo com nós e arcos. 
 

A formulação geral do problema de minimização é simbolizada pelas Equações 

1, 2 e 3, que constitui a representação típica de uma aplicação de Programação Linear, 

que no caso do AcquaNet é solucionado pelo algoritmo Out-of-Kilter. 

 

                                                          

∑ ij ijMin C X  
Equação (1) 

Sujeito às seguintes restrições: 

                                                          ≤ ≤ij ij ijL X U  Equação (2) 

 

                                                           

=∑ ∑ij jkX X  Equação (3) 

em que: 

Cij = custo do transporte de uma unidade de fluxo por meio do arco ij; 
Xij = quantidade de fluxo que passa pelo arco ij; 
Lij = capacidade mínima do arco ij; 
Uij = capacidade máxima do arco ij. 

nó i nó j 
elo i-j 
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De acordo com as vazões naturais da bacia, o modelo calcula as vazões que 

devem passar pelos diversos arcos (elos), considerando restrições operacionais dos 

reservatórios e prioridades de atendimento das demandas. Quando a disponibilidade 

hídrica não é suficiente para atendimento às demandas, o modelo determina os  déficits 

que eventualmente existam. O modelo também permite considerar a necessidade de 

importação de água de outras bacias, atendendo assim de forma ótima as condições 

anteriormente definidas pelo usuário. 

 Os custos (Cij) não configuram necessariamente custos financeiros, mas uma 

estruturação hierarquizada de prioridades para disponibilização de água no sistema 

definido previamente pelo usuário. A Equação 4 define como o modelo efetua o cálculo 

dos custos (Cij). 

 

                                                      ( )= − −ijC 1000 10P  Equação (4) 

 

Os valores que podem ser atribuídos a cada prioridade (P) varia de 1 a 99, sendo 

o valor 1 representando a maior prioridade. Os valores de (Cij) são sempre negativos, 

conseqüentemente, ao atender uma prioridade o módulo de alocação estará diminuindo 

os custos da rede de um valor (Cij) por unidade de vazão fornecida.  

Os valores das prioridades para cada nó de demanda (prioridade para atender 

uma determinada demanda) e para alocação da água em cada nó reservatório (prioridade 

para atender determinado volume meta) é definido pelo usuário e estão diretamente 

relacionados com as características do estudo realizado. 

 

4.1.2. Módulo de qualidade da água 
 

O módulo QualidadeLS integrado ao AcquaNet, utilizado  para  simular  a 

qualidade  da  água em rios, é do tipo unidimensional e considera o regime de fluxo 

permanente. É possível considerar lançamentos pontuais (entradas de efluentes 

industriais e domésticos), simulando as concentrações de DBO, OD, coliformes totais, 

fósforo total, algas, nitrogênio orgânico, amônia, nitrito e nitrato (PORTO  et  al., 2004; 

TEIXEIRA et al., 2005). 

Os rios ou canais artificiais que compõem o sistema hídrico estudado são 

segmentados em trechos, os quais são considerados pelo modelo como elementos 

computacionais onde os mecanismos de transporte de carga e onde a concentração dos 
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constituintes de qualidade da água está completamente misturada.  Os parâmetros 

hidráulicos (área da seção, velocidade, vazão e altura média da lâmina d’água) devem 

ser constantes para cada trecho. Cada segmento representa um volume de controle sobre 

o qual as equações que governam o balanço de massa serão aplicadas. 

No módulo  QualidadeLS  a  simulação  pode  ser  feita  em  função  de  onze 

parâmetros  de  qualidade  da  água. O método utilizado para determinar as 

concentrações referentes aos parâmetros de qualidade é o Método Analítico que se 

encontra descrito detalhadamente em Teixeira (2004). 

A solução analítica resulta de uma simplificação na equação de balanço de 

massa, Equação 5, relacionando a conservação de massa e as reações cinéticas. 

 

                                    
( )

∂ ∂  ∂∂ ∂ = − + +
∂ ∂ ∂

c
c

c
A E

A Ucc dcx
V dx dx V S

t x x dt
 

                              

Equação (5) 

 

Os termos da Equação 5 representam: 

∂
∂
c

V
t

 Acumulação 

∂ ∂ ∂ 
∂

c
c

A E
x

dx
x

 
Dispersão 

( )∂
∂
cA Uc

dx
x

 Advecção 

dc
V

dt
 Reações Cinéticas 

S  Fontes Externas 

em que: 

V = volume; 
Ac = área do canal; 
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E = coeficiente de dispersão; 
c = concentração do poluente; 
U = velocidade média; 
x = distância; 
S = fontes externas. 

Adotando-se as simplificações abaixo descritas na Equação 5: 

i) Eliminação do termo (V), sabendo que pode ser escrito na forma da Equação 6: 

ii) Escrevendo o termo (U) em função da vazão e da área, conforme Equação 7: 

 

                                                             = Q
U

A
 Equação (7) 

iii) Escrevendo o termo que representa as reações cinéticas conforme a Equação 8, onde 

(k) representa a taxa de decaimento do poluente e (c) a concentração do poluente. 

 

A Equação 5 pode ser reescrita na forma da Equação 9: 

 

                                               
∂ ∂ ∂= − + +
∂ ∂∂

2

2

c c Q c S
E kc

t A x Vx
 Equação (9) 

 O módulo de qualidade considera que não existe variação da concentração dos 

poluentes em relação ao tempo, sendo assim: 

                                                            ∂ =
∂
c

0
t

 Equação (10) 

 

 A equação de balanço de massa também pode ser chamada de equação 

advecção-disperção-reações e pode ser escrita conforme Equação 11: 

 

                                           
∂ ∂= − + −
∂ ∂

2

2

c c
0 U E kc

x x
 Equação (11) 

                                                          = cV A dx       Equação (6) 

                                                           =dc
kc

dt
                                  Equação (8) 
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 Substituindo na Equação 11 as diferenciais parciais por derivadas parciais, tem-

se: 

 

                                          = − + −
2

2

dc d c
0 U E kc

dx dx
 Equação (12) 

 

Considerando que: i) O processo de dispersão, representado pelo termo (E) na 

Equação 12, é muito importante para ser considerado quando se analisa escoamentos 

dispersivos; e ii) Em rios o processo de maior importância é a advecção (parcela 

referente a velocidade), pode-se reescrever a Equação 12 conforme a Equação 13: 

 

                                             = − −dc
0 U kc

dx
 

                                               

Equação (13) 

 

 Assumindo que a velocidade (U) deve ser constante ao longo de um trecho do 

rio (um determinado arco na rede de fluxo) e que essa velocidade corresponde a um ∆X 

(distância para que uma partícula de água saia de um ponto e chegue a outro) por um ∆t 

(intervalo de tempo), tem-se: 

                                                    = dx
U

dt
 

                                                     

Equação (14) 

 

 Substituindo a Equação 14 na Equação 13, tem-se: 

                                 = − → = −dx dc
kc dc kcdt

dt dx
 

                               

Equação (15) 

 

 Integrando a Equação 15, tem-se: 

                                                          

= −∫ ∫dc kcdt 

                                                 

Equação (16) 

 

Portanto: 

                                                              −= kt
0c c e  Equação (17) 

 

Assumindo que o tempo (t) é a distância pela velocidade, tem-se: 
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−
=

x
k

U
0c c e  Equação (18) 

 

 Significando dizer que um determinado volume de controle percorre um trecho 

(arco da rede de fluxo) com as mesmas características hidrogeométricas e com uma 

velocidade constante. 

 As reações cinéticas relacionadas com os parâmetros DBO e OD utilizando o 

módulo QualidadeLS são representadas matematicamente pelas Equações 19 e 20: 

 

i) DBO (L) 

                                                            = − −d s
dL

k L k L
dt

 Equação (19) 

ii) OD (o) 

                          

( ) ( )= − − − + − − −4
a s d g ra oa ai a oi in i

kdo
k o o k L Pk Rk A r k N r k N

dt H
 

Equação (20) 

Os significados de cada parâmetro presente nas Equações 19 e 20 estão descrito abaixo: 

kd = taxa de decomposição da DBO (d-1); 
ka = taxa de reaeração (d-1); 
o = concentração de oxigênio dissolvido contida no corpo d’água (mg.L-1); 
os = concentração de saturação do oxigênio dissolvido; 
ks = taxa de sedimentação da DBO (d-1); 
k4 = demanda de oxigênio no sedimento pela DBO; 
kg = taxa de crescimento das algas; 
kra = taxa de perda de biomassa de algas devido processo de respiração; 
kai = taxa de transformação de amônia em nitrito; 
kin = taxa de transformação de nitrito em nitrato; 
P = razão de fotossíntese; 
R = razão de respiração; 
H = profundidade média do canal no trecho considerado; 
roa = razão estequiométrica do oxigênio em relação a amônia; 
roi = razão estequiométrica do oxigênio em relação ao nitrito; 
Na = concentração de amônia; 
Ni = concentração de nitrito. 

Os termos correspondentes à demanda de oxigênio do sedimento, fotossíntese, 

respiração, nitrato e amônia não estão integrados no modelo QualidadeLS para a cálculo 

do OD. 
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4.2. Entradas dos dados Quali-quantitativos 
 

O modelo AcquaNet requer como entrada dados de vazão e de parâmetros de 

qualidade da água. No presente estudo os parâmetros simulados foram OD e DBO. Os 

dados utilizados foram obtidos da coleta de amostras de água e de medições de vazão na 

sub-bacia do Rio Poxim, realizado no período de julho de 2009 a junho de 2010. 

O primeiro passo na utilização do software AcquaNet foi a construção da rede de 

fluxo, que é a representação do sistema de recursos hídricos, formada por “nós” e 

“arcos”. Os nós simbolizam elementos pontuais do sistema (reservatórios, demandas e 

confluências) enquanto os arcos simbolizam as ligações entre os nós (trechos de rios, 

adutoras, canais naturais ou artificiais e outros elementos semelhantes). Após a 

construção da rede foi feita a entrada dos dados quantitativos para os trechos 

monitorados.  

Após a entrada adequada dos dados quantitativos procede-se a entrada dos dados 

hidráulicos dos rios para cada trecho, conforme indicado na TABELA 18. Os dados 

necessários foram obtidos do Atlas de Recursos Hídricos de Sergipe (SERGIPE, 2004). 

 

FIGURA 38 - Tela de entrada dos dados de vazão e de evaporação para simulação da qualidade 
da água na sub-bacia do Rio Poxim-Mirim. 

Entrada dos dados das vazões monitoradas



115 
 

TABELA 18 - Dados de entrada no software AcquaNet sobre condições hidráulicas nos 
diferentes trechos dos Rios Poxim-Mirim, Poxim-Açu e Poxim. 

Características hidráulicas consideradas 
Atributo Trecho 1 Trecho 2 Trecho 3 Trecho 4 

Comprimento do Link (km) 4 3 4 4 

Base menor (m) 3 6 15 15 

Declividade do cana (m.m-1) 0,0002 0,0003 0,0001 0,0001 

nº de Manning 0,03 0,03 0,03 0,03 

Classificação do rio Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 

Altitude da bacia(m) 11 11 10 10 

 

O procedimento utilizado para entrada dos dados hidráulicos é idêntico para a 

entrada dos parâmetros de qualidade (OD e DBO). Na Figura 39 é ilustrada a entrada 

dos dados monitorados para a DBO. Para OD procedeu-se da mesma maneira.  Estes 

dados foram utilizados para a calibração do modelo de qualidade e posterior simulação 

de cenários.  

 

Figura 39 - Tela de entrada dos dados de qualidade da água para os diferentes pontos de 
monitoramento na sub-bacia do Rio Poxim. 

 
  

Entrada dos dados qualitativos para DBO
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4.2.1. Calibração 
 

A calibração pode ser considerada procedimento primordial na utilização de 

modelos que simulam processos associados à qualidade da água. A calibração permite 

ao usuário ajustar os parâmetros das equações matemáticas à realidade dos processos 

físicos, químicos e biológicos dos recursos hídricos tal como ocorre na natureza, de 

maneira a resultar uma simulação com precisão satisfatória às características reais do 

rio. 

O processo de calibração consiste em variar parâmetros do modelo para obter um 

resultado satisfatório entre os dados calculados pelo modelo e os dados observados 

(dados de campo). Um modelo matemático de qualidade da água devidamente calibrado 

é considerado instrumento importante ao apoio à tomada de decisão na gestão dos 

recursos hídricos (BÄUMLE, 2005). 

Para a calibração do modelo de simulação na bacia do Rio Poxim foram 

consideradas as estações de monitoramento E1, E2 e E3 como entrada de dados quali-

quantitativo e a estação E4 foi utilizada para efeito de comparação entre os dados 

calculados e observados. A calibração nessa estação foi tomada como referência para 

toda a bacia. Esta estação é a mais importante, pois nela se encontra a captação da 

DESO que distribui água para abastecimento de parte da capital Aracaju.   

 

4.2.2. Autodepuração e parâmetros para calibração 
 

A autodepuração é um processo natural que um composto orgânico sofre quando 

lançado num rio. O ecossistema de um corpo d’água encontra-se geralmente em 

equilíbrio antes do lançamento de despejos. Porém, esse ecossistema é afetado com a 

poluição o que resulta em desequilíbrio inicial e, posteriormente, tende a uma 

organização (VON SPERLING, 2005). 

Todo esse processo envolve um conjunto de fatores, tal como a degradação, 

sedimentação, dispersão, diluição, reaeração, fotossíntese entre outros. Essas ações 

resultam no restabelecimento das melhores condições das águas. A capacidade de 

autodepuração de um corpo d’água pode ser simulada de maneira simplificada por meio 

dos parâmetros de calibração específicos para cada componente de qualidade da água 

(RODRIGUES, 2005). 
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Para efeito de calibração alem das características hidráulicas que foram 

consideradas também são admitidos os parâmetros abaixo;  

 

a) Parâmetro taxa de decaimento da DBO (K1) - o parâmetro K1 

representa a taxa de degradação em meio líquido (dia-1). Esse coeficiente depende das 

características da matéria orgânica, temperatura e da presença de substâncias inibidoras. 

Efluentes tratados são exemplos de substâncias inibidoras, pois possuem uma taxa de 

degradação lenta. Isso ocorre devido à estabilização vagarosa do que resta do 

tratamento, já que a matéria orgânica facilmente assimilada foi removida (VON 

SPERLING, 2005). 

b) Parâmetro de sedimentação da DBO (K2) - a sedimentação da matéria 

orgânica em suspensão forma o chamado lodo de fundo. Parte significativa do lodo é 

estabilizada anaerobiamente, porém na parte superior do lodo ocorre estabilização 

aeróbia, resultando na remoção da DBO e no consumo de oxigênio. A demanda de 

oxigênio originada pelo lodo de fundo é denominada demanda bentônica ou demanda de 

oxigênio pelo sedimento. O parâmetro K2 é o coeficiente de decaimento da DBO 

devido à sedimentação (dia-1). 

c) Parâmetro de reaeração do OD (K3) – a reaeração é o principal fator 

responsável pela introdução de oxigênio nos corpos d’água (VON SPERLING, 2005). 

O coeficiente de reaeração atmosférica é representado pelo K3. Esse parâmetro é 

frequentemente empregado em função da profundidade e da velocidade do curso 

d’água. O modelo AcquaNet  disponibiliza cinco opções para K3.  

d) Demanda de oxigênio do sedimento (K4) – o parâmetro K4 avalia o 

consumo de oxigênio conforme a demanda bentônica. E esta interligada intimamente 

com K2, pois no primeiro momento, com a sedimentação, ocorre o decaimento de DBO 

devido à formação de lodo de fundo. Uma vez ocorrida à sedimentação, uma parcela 

desses sedimentos passa a não consumir oxigênio, sendo apenas a parte superior do lodo 

responsável pela demanda de oxigênio (VON SPERLING, 2005). O consumo de 

oxigênio devido à demanda bentônica é avaliado pelo coeficiente K4. A TABELA 19 

apresenta os valores da demanda de oxigênio pela camada bentônica para cada tipo de 

leito e situação do local. 
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TABELA 19 - Variação e média dos valores da demanda de oxigênio pela camada bentônica. 

Tipo de leito e situação local 
             Demanda betônica 

             (g O2.m
-2 dia-1) 

Variação Média 
Lodo de esgoto – nas proximidades do ponto de lançamento 2 – 10 4 

Lodo de esgoto – a jusante do ponto de lançamento 1 – 2 1,5 
Leito estuarino 1 – 2 1,5 
Leito arenoso 0,2 - 1,0 0,5 

Leito de solo mineral 0,05 - 0,1 0,07 
Fonte: Thomann & Muller (1987) apud Rodrigues (2005). 

 

A calibração depende muito da sensibilidade das equações cinéticas e das 

mudanças dos parâmetros por parte do usuário. O processo de calibração é realizado 

alterando-se os valores dos parâmetros tal como apresentado na FIGURA 40.  

 

 
FIGURA 40 - Tela de entrada dos parâmetros de calibração de DBO e OD, para cada trecho 
estudado na sub-bacia do Rio Poxim. 

 
4.2.3. Validação da Calibração 
 

Validação é a comprovação que o modelo de qualidade das águas possui 

satisfatória precisão. Essa ação indica que o modelo é aceitável para o uso, mas não 

sugere com isso, que esse modelo é o mais indicado (RYKIEL, 1996). Esse 

K1
K2
K3
K4
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procedimento é considerado importante, pois demonstra que os modelos são capazes de 

reproduzir os processos que ocorrem no interior de uma bacia hidrográfica e que 

alteram a qualidade da água (ARAÚJO, 2005).  

Para a validação da calibração foi utilizada estatística descritiva através do 

coeficiente de correlação de Pearson – r. tomando-se as variáveis duas a duas pode-se 

verificar o que acontece a uma variável, x, quando outra variável, y, varia. Podem então 

ocorrer três possíveis situações: correlação positiva, correlação negativa e correlação 

nula.  Santos (2007) propõe a classificação da correlação linear apresentada na 

TABELA 20. 

 
TABELA 20 - Coeficiente de correlação de Pearson - r utilizada na validação da calibração na 
sub-bacia do Rio Poxim. 
 

Coeficiente de Correlação Correlação 

r = 1 correlação perfeita 

0,8 ≤ r < 1 correlação alta 

0,5 ≤ r < 0,8 correlação moderada 

0,1 ≤ r < 0,5 correlação baixa 

0  < r < 0,1 muito baixa 

0 nula 

 
Uma vez realizada a calibração e validação foram considerados dois cenários a 

ser simulado. O primeiro mostra as implicações do aumento populacional de 10 mil 

habitantes considerados o consumo médio de água na região na literatura e o 

lançamento de efluentes domésticos gerados e quais as possíveis interferência nos 

parâmetros OD e DBO, o segundo cenário analisa qual o comprometimento desses 

parâmetros para um aumento populacional de 20 mil habitantes.    



120 
 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 
5.1. Aplicação do modelo AcquaNet 
 

Na FIGURA 41 está apresentada a rede de fluxo montada no modelo AcquaNet. 

Cada um dos elementos (nós e arcos) contém as características da estrutura que o 

mesmo está representando. Algumas dessas características são especificadas por um 

tipo de elemento, por exemplo, os arcos representam os Rios Poxim-Mirim, Poxim-Açu 

e Poxim, os nós de confluência foram usados para entradas de dados ou para representar 

a confluência de dois rios, os nós de reservatório são uma exigência do AcquaNet e não 

significam que esta estrutura exista e os nós de demanda representam  a descarga para 

jusante da bacia e a captação da DESO para abastecimento público. Na Figura 41 

também está indicada a localização dos pontos de coleta de amostras de água 

considerados como postos de controle no processo de calibração.  

As estações E1, E2 e E3 foram utilizadas como dados de entrada em todo o 

período de monitoramento TABELA 21. A estação E4 foi considerada para efeito de 

calibração e validação. 

 

FIGURA 41 - Rede de fluxo construída no programa AcquaNet representando os rios Poxim-
Mirim, Poxim-Açu e Poxim. 
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TABELA 21 - Valores de entrada para os parâmetros monitorados OD e DBO nos diferentes 
trechos na sub-bacia do Rio Poxim.  

Meses 
Trechos (dados de entrada) 

OD (mg L-1) DBO (mg L-1) 
1 2 3 1 2 3 

Julho 4,40 7,30 N/A 15,30 10,20 N/A 
Agosto 4,69 4,90 5,86 15,39 14,96 15,32 

Setembro 7,55 6,81 6,37 11,00 15,39 13,63 

Outubro 6,37 7,55 6,96 3,76 4,22 3,73 

Novembro 4,69 6,60  N/A 7,09 10,27 N/A  

Dezembro 5,72 7,18 3,08 14,60 11,70 14,40 

Janeiro 5,42 7,33 4,10 5,20 12,18 2,54 

Fevereiro 5,42 7,33 4,10 7,78 8,26 12,97 

Março 4,33 4,87 1,89 29,80 21,20 12,40 

Abril 3,20 4,70 2,40 8,12 8,93 10,43 

Maio 4,33 4,87 1,89 4,10 14,00 17,80 

junho 6,71 7,61 2,54 7,20 7,80 16,60 
N/A – Não Analisado 
 

5.2. Resultados da calibração e validação 
 

5.2.1 Parâmetro de calibração 
 

Foram adotados os valores de K1, K2, K3 e K4 que ajustaram melhor as 

correlações entre os valores de concentrações de OD e DBO observados e calculados 

pelo modelo. A TABELA 22 apresenta os valores utilizados na calibração da sub-bacia 

do Rio Poxim nos diferentes trechos estudados. 

 
TABELA 22 - Valores calibrados para os diferentes parâmetros utilizados para simulação de 
OD e DBO no software AcquaNet.  

Trechos K1(dia-1) K2 (dia-1) K3 (Manual) K4 (g O2.m
2 dia-1) 

1 1,2 0,12 10 0,50 
2 1,2 0,15 10 0,50 

3 1,2 0,12 11 0,50 

4 2,9 0,70 6 0,25 

 

5.2.2 Validação 
 

A validação foi verificada de acordo com o coeficiente de correlação dos valores 

de DBO e OD observados e calculados pelo modelo, segundo a classificação de Santos 

(2007).  A TABELA 24 apresenta os dados para a análise. Nos meses de julho a 
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setembro de 2009 e abril de 2010 não foram observados dados de OD e estes valores 

ficaram fora da correlação. Nos meses de julho a setembro de 2009 também não foram 

observados dados de DBO e também não compuseram a correlação.  

 

TABELA 23 - Valores observados e calculados para os parâmetros OD e DBO no 
trecho de calibração (Estação E4) na sub-bacia do Rio Poxim. 

Meses OD (mg L-1) DBO (mg L-1) 
Dados (obs) Dados (cal) Dados (obs) Dados (cal) 

jul -  4,00 -  9,23 
ago -  5,28 -  12,70 

set -  5,57 -  11,35 

out 6,07 7,13 2,99 2,92 

nov 5,28 4,52 2,8 5,86 

dez 3,96 3,43 14,78 7,58 

jan 4,84 3,91 2,8 7,25 

fev 4,84 4,24 6,68 5,01 

mar 0,68 1,12 13,2 13,51 

abr -  2,89 10,27 6,79 

mai 0,68 2,29 12,5 8,94 

jun 3,58 3,04 3,4 6,36 

 
 

 
Na Figura 42 são apresentas as relações entre os valores de OD observados e 

calculados pelo modelo. O coeficiente de correlação linear foi classificado como 

moderado segundo Santos (2007). Em se tratando de parâmetro qualidade da água este 

resultado pode ser considerado satisfatório porque normalmente o erro aleatório causado 

por problemas de amostragem, transporte e análise laboratorial provocam distorções em 

relação ao dado real encontrado na natureza. A pequena população utilizada na análise 

foi outra causa que influenciou a correlação entre os valores observados e calculados. 

No período de doze meses de monitoramento somente foram utilizados oito valores na 

correlação. As concentrações calculadas de OD não apresentaram grandes distorções 

comparadas às observadas, de modo que o modelo foi considerado calibrado para este 

parâmetro.  
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FIGURA 42 - Correlação entre os dados observados e calculados para os parâmetros OD, na 
estação E4, na sub-bacia do Rio Poxim. 

 

Na Figura 43 são apresentas as relações entre os valores de DBO observados e 

calculados pelo modelo. O coeficiente de correlação linear foi classificado como baixo 

segundo Santos (2007). Este parâmetro apresentou maior distorção entre os dados 

observados e os calculados. Nos meses de dezembro de 2009 e janeiro de 2010 foram 

encontradas as maiores diferenças. A dificuldade de calibração da DBO é a incerteza 

associada ao lançamento de carga orgânica no ponto 3 da rede de fluxo (Figura 41). A 

estimativa da carga do efluente orgânico pode não ter sido representativa. O intervalo de 

tempo utilizado na simulação foi mensal. Esta resolução temporal certamente dificultou 

o processo de calibração deste parâmetro e contribuiu para reduzir o coeficiente de 

correlação. A pequena população utilizada na população também contribuiu para 

aumentar o erro aleatório, conforme comentado no resultado da OD. Do ponto de vista 

estatístico não se pode considerar o modelo calibrado para DBO, entretanto, mesmo 

diante dos erros aleatórios existentes, pode-se utilizar o modelo para planejamento 

sabendo-se que no mês de dezembro o modelo subestima o cálculo da concentração na 

ordem de 7,2 mg L-1 e superestima a concentração no mês de janeiro na ordem de 4,45 

mg L-1. 
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FIGURA 43 - Correlação entre os dados observados e calculados para o parâmetro DBO, na 
estação E4, na sub-bacia do Rio Poxim. 

 
5.2.3 Simulação de cenários 
 

Uma vez calibrado o modelo de qualidade da água pode-se simular com o 

AcquaNet condições específicas de lançamento de efluentes provenientes de cargas 

pontuais. Foram feitas simulações atribuindo-se valores de efluentes (esgoto sem 

tratamento) lançados pelo Bairros Rosa Elze (Município de São Cristovão) e Parque dos 

Faróis, Tijuquinha e Pai André (Município de Nossa Senhora do Socorro) 

conjuntamente, para dois cenários diferentes, onde foram adotadas cargas “per capita”, 

levando-se em conta um aumento do contingente populacional de 10 mil e 20 mil 

habitantes em todos os bairros. Os valores para volume de efluente lançados foram 

calculados conforme Anexo IV através de dados encontrados na literatura (Von Speling, 

2006), em que o volume de efluente orgânico (esgoto) da população  pode ser estimado 

pelo produto entre o Consumo per capita de água (q) e o Coeficiente de retorno de esgoto 

(c), conforme apresentado na TABELA 24.  

 
TABELA 24 - Valores típicos de consumo “per capita” para populações dotadas de ligações 
domiciliares de acordo com o porte populacional. 

Porte da 
comunidade 

Faixa da população 
(hab.) 

Consumo per capita- q 
(l/hab.dia) 

Coeficiente de retorno 
de esgoto (c)** 

Povoado rural < 5.000 90-140 0,80 

Vila 5.000 -10.000 100-160 0,80 
Pequena 

localidade 
10.000 - 50.000* 110-180 0,80 

Cidade média 50.000 - 250.000 120-220 0,80 

Cidade Grande >250.000 150-300 0,80 
* Valor adotado para a região; **Valor recomendado pela NBR 9649 (ABNT, 1986) quando inexistem 
dados locais oriundos de pesquisas.Fonte: Von Sperling (1995) 
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Os volumes de efluente orgânico “calculados” para os cenários 1 e 2, 

considerando acréscimos de 10 e 20 mil habitantes (0,014 e 0,028 m3 s-1, 

respectivamente), foram inseridos mensalmente em todo o período de avaliação no 

programa AcquaNet. Com isso pôde-se analisar o comportamento entre as 

concentrações de OD e DBO durante o ano, no ponto de controle (estação E4). 

As simulações das concentrações de OD e DBO, como parâmetros para avaliar a 

poluição ambiental na estação E4, mostram os impactos na qualidade da água 

considerando o aumento populacional e as suas implicações nas cargas poluidoras. Um 

resumo das concentrações de OD e DBO simulados pode ser observado na TABELA 

25. 

 

TABELA 25 - Qualidade da água indicada pelos parâmetros OD e DBO, calculados pelo 
modelo AcquaNet, na condição atual e duas condições de acréscimo da população, na sub-bacia 
do Rio Poxim 

Meses 

OD - Estação E4 
(mg L-1) 

DBO -Estação E4 
(mg L-1) 

Condição 
Atual 

(Calibrado) 

Cenário 1 
aumento de 10 

mil hab 

Cenário 2 
aumento de 
20 mil hab 

Condição 
Atual 

(Calibrado) 

Cenário 1 
aumento de 
10 mil hab 

Cenário 2 
aumento de 
20 mil hab 

jul 4,00 3,92 3,76 9,23 9,97 11,43 
ago 5,28 5,26 5,21 12,70 12,98 13,54 
set 5,57 5,26 5,02 11,35 11,63 13,36 
out 7,13 6,57 6,30 2,92 6,59 8,39 
nov 4,52 3,84 2,63 5,86 8,94 14,87 
dez 3,43 2,24 1,70 7,58* 13,17* 15,92* 
jan 3,92 3,38 2,39 7,25* 9,78* 14,69* 
fev 4,24 3,46 2,07 5,01 8,37 14,84 
mar 1,12 0,00 0,00 13,51 16,39 16,62 
abr 2,89 2,77 2,54 6,79 7,73 9,58 
mai 2,30 1,94 1,77 8,94 11,22 12,35 
jun 3,04 3,00 2,93 6,36 6,77 7,59 
*Valores merecedores de ressalva na interpretação em função de erros de estimativa do modelo de 
simulação. 
 
 

Através da TABELA 26 é possível inferir que a condição atual dos recursos 

hídricos na estação E4 foi critica para os parâmetros OD e DBO, mais especificamente 

entre os meses de novembro de 2009 a junho de 2010 onde as concentrações ficaram 

abaixo do valor mínimo para OD (Figura 44) e acima do valor máximo para DBO 

(Figura 45), definidos na Resolução CONAMA no 357/2005, refletindo um grande 

problema na manutenção da qualidade da água na Classe 2 de enquadramento. A 

presença do esgoto orgânico na água desencadeia processos de decomposição da 
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matéria orgânica, com proliferação de microrganismos e depleção do oxigênio 

(BRANCO, 1993; PELCZAR JR. et al., 1996; VON-SPERLING, 2005). 

Segundo a Resolução CONAMA no 357/2005, que estabelece os limites de 

parâmetros ou indicadores para as águas destinadas ao abastecimento doméstico e à 

recreação de contato primário, as concentrações de OD não devem ser inferiores a 5 mg 

L-1 de O2 e não devem ser superiores a 5 mg L-1 de DBO. A partir destes limites é 

possível definir, através das respostas obtidas pelo modelo, em quais meses apresentam 

maior problema quanto à qualidade da água e ainda verificar qual a influência do 

acréscimo do lançamento de efluente (sem tratamento), associada ao aumento da 

população, na qualidade da água. Foi possível observar que o final do período seco, 

especificamente no mês de março, apresentou as menores concentrações de OD (0,0 mg 

L-1 para março) e maiores concentrações de DBO (16,39 e 16,62 mg L-1 para os cenários 

1 e 2, respectivamente).  

A influência do lançamento de efluentes compromete de forma mais acentuada 

(maior amplitude entre os diferentes cenários) a qualidade da água no período seco, isso 

pode ser explicado, pois nesse período está compreendido os menores valores de vazões 

causando um maior concentração desses parâmetros no local. O modelo indica que o 

aumento da população compromete ainda mais a qualidade da água. Conhecer a 

magnitude do impacto provocado pelo aumento da carga orgânica efluente é essencial 

para o planejamento de sistemas de coleta e tratamento de esgoto doméstico uma vez 

que este contingente populacional deverá ser alcançado em um curto intervalo de 

tempo. A quantidade de investimento e a época de desenvolvimento da infra-estrutura a 

serem feitos na bacia podem ser indicados pelo modelo de simulação da qualidade da 

água.  
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FIGURA 44 - Concentração simulada do parâmetro OD para dois cenários de lançamento de 
efluente orgânico, na sub-bacia do Rio Poxim.  

 

                
FIGURA 45 - Concentração simulada do parâmetro DBO para dois cenários de lançamento de 
efluente orgânico, na sub-bacia do Rio Poxim.  
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6. CONCLUSÕES 
 

 
O modelo de análise da qualidade da água do programa AcquaNet mostrou-se 

adequado como ferramenta de auxílio a tomada de decisão para o gerenciamento e o 

planejamento dos recursos hídricos. Apesar da curta série de dados obtidos, considerou-

se que o modelo foi satisfatoriamente calibrado para os parâmetros OD e DBO na sub-

bacia do Rio Poxim. 

As simulações indicaram que a degradação da qualidade da água na sub-bacia 

foi influenciada pelos lançamentos pontuais de carga orgânica. As concentrações de OD 

e DBO foram maiores no período seco provavelmente devido à menor efeito de 

diluição. 

Os resultados das simulações mostraram que há uma diminuição da qualidade da 

água com os aumentos populacionais, sendo o mês de março o mais critico para os 

parâmetros OD e DBO na estação E4. 

Os valores  simulados mostram que os parâmetros OD e DBO não atenderam as 

normas do CONAMA 357/2005 de julho de 2009 a junho de 2010. 

A partir dos resultados obtidos com a simulação da qualidade da água da sub-

bacia do Rio Poxim, pode-se dizer que são necessários investimentos imediatos em 

coleta e tratamento de esgoto a fim de que sejam melhoradas as condições sanitárias na 

sub-bacia.  
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7. RECOMENDAÇÕES 

 

Tendo em vista que o período mais crítico da bacia ocorre no período seco entre 

os meses setembro a março, devido à demanda de água para abastecimento publico e a 

estiagem, é recomendável intensificar a realização de campanhas de monitoramento 

quali-quantitativo na sub-bacia nesse período. Recomendam-se pesquisas que ofereçam 

novas metodologias para a avaliação das cargas difusas, uma vez que o modelo 

AcquanNet não simula essas cargas. 

Outra recomendação importante é reforçar que as pesquisas científicas realizadas 

visando auxiliar a proteção dos corpos d’água e as políticas de recursos hídricos, 

isoladamente, não resolvem as questões da degradação da qualidade das águas. Esses 

mecanismos poderão ser efetivados quando combinados à educação da população, ao 

planejamento de ações e principalmente à aplicabilidade das leis. 
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ANEXO I -  Ficha de campo para coleta dos dados hidrológicos. 
 
 

 

HIDROLOGIA DE CAMPO 

Operador:  Data:  

Rio:  Data:  Temperatura Aparelho: Resultado da Medição     

Estação:  H. Início:  Ar: Configuração: Área: _________ 

Estado: H. Final:  água: Helice: Largura:  

Pais:  Duração:  Variação: Peso: Prof. Média: 
Equação do Calculo: Vel. Média: 

DADOS DAS LEITURAS 

Número da 
Vertical 

Distância ao 
Marco Base 

Distância 
entre Verticais  

Profundidade % da Profundidade 
para o Molinete 

Velocidade 
na Vertical 

Velocidade Média no 
Segmento 

Área do 
Segmento 

Vazão do 
Segmento 
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ANEXO 2 – Dados brutos do monitoramento na sub-baciado Rio Poxim. 

Ano Mês Est 
Prec 
(mm) 

Vazão      
(m3 s-1) 

pH 
P-Total 
(mg L-1) 

Turbidez 
(NTU) 

Amônia 
(mg L-1) 

Nitrito 
(mg L-1) 

Nitrato 
(mg L-1) 

SDT      
(mg L-1) 

DQO    
(mg L-1) 

DBO 
(mg L-1) 

Clorofila 
(ug L-1) 

OD      
(mg L-1) 

Temp 
(ºC) 

2009 jul 1 220,3 0,975 7,3 < L. D. 21,3 n.a 0,033 0,600 145,0 20,20 15,30 n.a. 4,40 23 

2009 Ago 1 331,2 2,325 7,2 0,151 64,4 0,026 0,025 0,420 74,0 78,04 15,39 23,60 4,69 23 

2009 Set 1 122,6 0,632 7,2 <L.D. 13,9 n.a 0,033 0,863 168,0 74,71 11,00 45,30 7,55 25 

2009 Out 1 68,6 0,381 7,1 <L.D. 29,5 0,204 0,087 0,895 152,0 143,48 3,76 5,40 6,37 26 

2009 Nov 1 0,0 0,163 8,1 0,1 1,1 0,062 0,054 9,118 193,0 43,50 7,09 n.a 4,69 25 

2009 Dez 1 9,8 0,126 7,5 <L.D. 4,3 0,077 n.a. n.a. 394,0 36,90 14,60 n.a 5,72 26 

2010 Jan 1 88,6  0,080 7,3 <L.D. 0,1 n.a. n.a. 6,951 167,0 67,99 5,20 8,59 5,42 26,3 

2010 Fev 1 83,9  0,013 6,6 <L.D. 111,0 n.a. n.a. 0,751 227,0 77,13 7,78 2,12 5,42 27 

2010 Mar 1 31,0  0,104 7,0 <L.D. 132,0 0,081 n.a. 1,096 126,0 61,78 29,80 44,80 4,33 26,4 

2010 Abr 1 527,3  0,368 7,6 <L.D. 11,2 0,240 n.a. 0,861 154,0 127,09 8,12 44,80 3,20 24 

2010 Mai 1 0,323 7,1 <L.D. 16,1 0,271 n.a. 5,695 166,0 57,03 4,10 3,99 4,33 25 

2010 Jun 1   1,337 7,02 0,0 49 0,0732 ND 0,2784 132,0 109,38 7,20 3,99 6,71 24 

2009 julho 2 220,3 2,416 7,1 0,42 44,8 n.a 0,019 1,296 66,0 16,10 10,20 n.a. 7,30 22 

2009 agosto 2 331,2 6,945 7,2 0,523 127,0 0,006 0,019 0,456 43,0 13,01 14,96 15,90 4,90 23 

2009 setembro 2 122,6 2,064 7,2 <L.D. 55,7 n.a 0,026 0,920 71,0 12,45 15,39 49,70 6,81 25 

2009 outubro 2 68,6 0,912 7,0 <L.D. 47,4 0,547 0,062 0,975 58,0 330,01 4,22 133,80 7,55 26 

2009 novembro 2 0,0 0,536 8,4 <L.D. 0,1 0,195 0,041 49,201 75,0 43,90 10,27 n.a 6,60 26 

2009 dezembro 2 9,8 0,635 7,4 <L.D. 0,1 0,046 0,041 1,751 155,0 40,03 11,70 n.a 7,18 26 

2010 janeiro 2 88,6  0,779 7,1 <L.D. 0,1 n.a. n.a. n.a. 66,0 40,79 12,18 21,91 7,33 26,3 

2010 fevereiro 2 83,9  0,631 6,9 <L.D. 20,0 n.a. n.a. 0,810 104,0 167,12 8,26 1,34 7,33 27 

2010 março 2 31,0  0,639 7,1 <L.D. 102,0 0,219 n.a. 0,629 74,0 74,13 21,20 84,00 4,87 27 

2010 abril 2 527,3  2,284 7,1 <L.D. 38,6 0,255 n.a. 0,905 77,0 120,73 8,93 50,40 4,70 24 

2010 maio 2 1,736 6,9 <L.D. 42,0 0,268 n.a. 5,164 65,0 99,79 14,00 0,33 4,87 25 

2010 junho 2   4,983 6,8 0,1 179 0,2962 0,0131 0,6423 63,0 87,50 7,80 0,33 7,61 23 
(Continua)  
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Ano Mês E1 
Prec 
(mm) 

Vazão      
(m3.s-1) 

pH P-Total 
(mg.L-1) 

Turbidez 
(NTU) 

Amônia 
(mg.L-1) 

Nitrito 
(mg.L-1) 

Nitrato 
(mg.L-1) 

SDT 
(mg.L-1) 

DQO 
(mg.L-1) 

DBO 
(mg.L-1) 

Clorofila 
(ug.L-1) 

OD    
(mg.L-1) 

Temp 
(ºC) 

2009 julho 3 220,3 3,391 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 24 

2009 agosto 3 331,2 9,270 7,0 0,344 157,0 0,029 0,021 0,438 38,00 858,39 15,32 8,60 5,86 25 

2009 setembro 3 122,6 2,696 6,9 <L.D. 29,9 n.a 0,022 0,871 76,00 821,86 13,63 34,20 6,37 27 

2009 outubro 3 68,6 1,293 6,9 <L.D. 55,7 0,483 0,059 0,816 49,00 78,19 3,73 87,80 6,96 28 

2009 novembro 3 0,0 0,699 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 29 

2009 dezembro 3 9,8 0,761 6,9 <L.D. 0,6 0,130 n.a. 0,667 202,00 36,90 14,40 n.a 3,08 28,5 

2010 janeiro 3 88,6 0,859 7,0 <L.D. 0,1 0,229 n.a. n.a. 74,00 13,60 2,54 10,92 4,10 27,5 

2010 fevereiro 3 83,9 0,644 6,5 <L.D. 22,2 0,278 n.a. 0,562 138,00 681,34 12,97 19,17 4,10 28 

2010 março 3 31,0 0,743 6,7 <L.D. 107,0 0,299 n.a. 0,580 88,00 98,84 12,40 33,60 1,89 29 

2010 abril 3 527,3 2,652 6,9 <L.D. 32,5 0,753 n.a. 0,692 105,00 152,50 10,43 134,40 2,40 25 

2010 maio 3 
 

2,059 6,5 <L.D. 17,0 0,517 1,234 3,097 139,00 42,77 17,80 4,24 1,89 26 

2010 junho 3 
 

6,320 6,48 0,018 24,4 0,3168 0,0216 0,1306 86,00 120,31 16,60 4,24 2,54 25 

2009 julho 4 220,3 3,391 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 24 

2009 agosto 4 331,2 9,270 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 25 

2009 setembro 4 122,6 2,696 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 27 

2009 outubro 4 68,6 1,293 6,8 <L.D. 14,2 0,366 0,067 0,339 93,0 41,70 2,99 16,40 6,07 28 

2009 novembro 4 0,0 0,699 7,6 <L.D. 0,6 0,055 0,030 0,388 107,0 44,10 2,80 n.a 5,28 29 

2009 dezembro 4 9,8 0,761 6,9 <L.D. 0,4 0,259 n.a. 0,786 204,0 35,87 14,78 n.a 3,96 28,5 

2010 janeiro 4 88,6 0,859 6,8 <L.D. 0,1 n.a. n.a. n.a. 88,0 13,60 2,80 2,58 4,84 27,5 

2010 fevereiro 4 83,9 0,644 6,4 <L.D. 10,8 0,101 n.a. 0,280 150,0 102,84 6,68 3,45 4,84 28 

2010 março 4 31,0 0,743 6,8 <L.D. 128,0 0,028 n.a. 0,923 95,0 49,42 13,20 123,20 0,68 29 

2010 Abril 527,3 2,65   6,6 <L.D. 23,8 0,266 n.a 0,546 86,0 114,38 10,27 117,60 3,74 26 

2010 maio 
 

2,059 6,3 <L.D. 16,8 0,328 n.a. 1,464 97,0 28,51 12,50 4,41 0,68 26 

2010 junho 4 
 

6,320 6,2 0,0 30,9 0,4236 ND 0,4521 70,0 54,69 3,40 4,41 3,58 25 

Nota: n.a =  não analisado; L.D = limite de detecção 
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ANEXO III –  Condições da água na sub-bacia do Rio Poxim (SEMARH) 
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ANEXO IV- Memorial de cálculos de lançamento de efluentes 
 
 
 
 
Cenário 1 – Aumento de 10 mil habitantes  
 
Lançamento Total de Efluente = Consumo per capita de água adotado (q) x Coeficiente 

de retorno de esgoto adotado (c) x População (p) =  

 

150 x 0.8 x 10000 = 1200000 litros/dia de efluente lançado = 0,0138 m3.s-1 

 

 

 

Cenário 2 – Aumento de 20 mil habitantes  
 
Lançamento Total de Efluente = Consumo per capita de água adotado (q) x Coeficiente 

de retorno de esgoto adotado (c) x População (p) =  

 

150 x 0.8 x 20000 = 2400000 litros/dia de efluente lançado = 0,0277 m3.s-1 

 

Obs: Concentração media de DBO para esgoto bruto 300 mg.L-1 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


