
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL  
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO EM TECNOLOGIA AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

JANAINA DE MORAES PERES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DO RIO SÃO 
FRANCISCO NOS MUNICÍPIOS DE PETROLINA-PE E JUAZEIRO-BA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recife-PE 
2012 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL  
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO EM TECNOLOGIA AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS 

 
 
 
 
 

JANAINA DE MORAES PERES 
 
 
 
  
 
 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DO RIO SÃO 
FRANCISCO NOS MUNICÍPIOS DE PETROLINA-PE E JUAZEIRO-BA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada à 
Universidade Federal de Pernambuco – 
UFPE, como requisito para obtenção do 
título de mestre em Engenharia Civil 
(Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos). 

 
Orientador: Prof. Dr. Mário Takayuki Kato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recife-PE 
2012



i 

 

 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL 

 
 

A comissão examinadora da Defesa de Dissertação de Mestrado 
  
 

 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DO RIO SÃO 
FRANCISCO NOS MUNICÍPIOS DE PETROLINA-PE E JUAZEIRO-BA 

 
 defendida por  

 
Janaina de Moraes Peres 

 
 

Considera a candidata APROVADA 
 

Recife, 01 de junho de 2012 
 
 

  
___________________________________________ 

Mario Takayuki Kato – UFPE 
 (orientador) 

  
 
 
 
 
 

 
___________________________________________ 

Josette Lourdes de Sousa Melo – UFRN 
 (examinador externo) 

 
 
 
 

___________________________________________ 
Maria de Loudes Florencio dos Santos – UFPE 

 (examinador interno) 
 
 
 
 
 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogação na fonte 

Bibliotecária Maria Valéria Baltar de Abreu Vasconcelos, CRB4-439 

  

P437a Peres, Janaina de Moraes 

  Avaliação da qualidade da água do rio São Francisco nos municípios de Petrolina 

- PE e Juazeiro - BA / Janaina de Moraes Peres. – Recife: O Autor, 2012. 

  96 p.: il. 

 

  Orientador: Mário Takayuki Kato 

  Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Pernambuco, CTG. 

Engenharia Civil, 2012. 

                          Inclui bibliografia, apêndice e anexo. 

 

   1. Água - Qualidade - Rio São Francisco. 2. Saneamento. 3. Água - Poluição. I. 

Kato, Mário Takayuki (Orientador). II.Título. 

 

 

        624 CDD (22.ed.)    UFPE (CAC 2012-75) 

      



iii 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aos meus amados pais Hiram 

e Inajara, com carinho e orgulho, 

 DEDICO.  



iv 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Para que eu pudesse cursar o mestrado em Tecnologia Ambiental e Recursos 
Hídricos da Universidade Federal de Pernambuco, muitas pessoas foram 
fundamentais. Talvez eu não tenha palavras nem espaço para demonstrar a real 
importância de cada um, mas saibam que vocês são muito mais do que eu posso 
descrever. 

Primeiramente agradeço aos meus pais Inajara e Hiram por estarem sempre 
ao meu lado, dando força e estimulando meus estudos. No início deste curso, nada 
foi fácil, a vontade de desistir, a angústia e o medo do novo tomaram conta de mim, 
mas meus pais, com toda a paciência me fizeram persistir e, hoje, alcançar o 
objetivo. Vocês são minha base e minha estrutura. Este trabalho é dedicado a 
vocês!! 

Agradeço ao meu irmão Renan pela paciência, estímulo e apoio. Ele me tem 
como referência, mas aqui explicito que ele também é minha referência. À minha 
avó Marina agradeço, pois largou sua casa para me acompanhar em Recife. Minha 
grande companheira! Ao meu namorado Igaro pela paciência e por todo apoio 
prestado durante o mestrado. Este Engenheiro Eletricista até me ajudou nas coletas 
e já sabe muito sobre saneamento!!!! 

À minha amiga Tamara, um verdadeiro anjo na minha chegada à Recife, que 
me acolheu de braços abertos em sua casa. À minha amiga Larissa, parceira e 
confidente do mestrado, que certamente fará parte da minha vida para sempre. 

Aos meus colegas de trabalho Carlos Wagner e Marcos Ribeiro, que sempre 
acreditaram muito em mim e estimularam a chegar até aqui. Aos professores José 
Bismark e Hélio Lopes, da UNIVASF, pelo apoio e estímulo para entrar no mestrado.  

Ao Corpo de Bombeiros de Petrolina que, gentilmente, proporcionou todas as 
coletas no rio São Francisco. Destaco o apoio do Sargento Augusto, sempre 
simpático e atencioso. 

Ao Laboratório de Engenharia Ambiental da Universidade Federal do Vale do 
São Francisco, nas pessoas da professora Miriam Amorim e Pollyane Santos, que 
permitiram minha permanência no laboratório e me ajudaram nas análises.  

Ao Ronaldo Fonseca e ao Luiz Galdino, da UFPE, que foram fundamentais 
para o bom andamento do trabalho, dando total apoio nas coletas e nas análises de 
LAS. À professora Ana Paula Paim pelas análises de metais pesados.  

Aos professores da Pós Graduação em Engenharia Civil, que fizeram parte da 
minha formação, principalmente ao meu orientador Mario Kato, pelo apoio e 
liberdade que me deu de criar. 

À CAPES pela concessão de bolsa de estudos no período de agosto de 2010 
a junho de 2011. À FACEPE e CNPq pelo apoio às pesquisas do Laboratório de 
Saneamento Ambiental da UFPE ao longo do período do mestrado; e ao PPGEC 
pela verba complementar para os trabalhos de campo, coletas, viagens e 
levantamentos em Petrolina e Juazeiro.  

E a Deus, por ter me dado força, determinação e paciência para alcançar o 
objetivo final: o título de MESTRE!!!!! 

 

 

 



v 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Comece fazendo o necessário, 

depois o que é possível, e de repente 

você estará FAZENDO O IMPOSSÍVEL!!” 

 

(São Francisco de Assis) 

 



vi 

 

RESUMO 

 
O presente trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade da água do Rio São 
Francisco nos municípios de Petrolina-PE e Juazeiro-BA, através de monitoramento 
com coleta de amostras e análises físico-químicas e bacteriológicas em seis pontos. 
Com esta avaliação, visa-se contribuir para a gestão dos recursos hídricos e em 
especial, para o planejamento e gestão da bacia hidrográfica mais importante do 
Nordeste, numa região econômica, social e ambiental estratégica do país. No 
período de outubro de 2011 a março de 2012 foram realizadas coletas quinzenais 
nos seis pontos pré-determinados, sendo dois pontos aparentemente livres da 
influência urbana, à montante e à jusante das duas cidades e localizados na calha 
do rio, no meio entre as duas margens; dois nas margens de Petrolina e dois nas 
margens de Juazeiro. Um dos pontos de cada margem representa o local de 
lançamento de esgoto tratado pelas respectivas concessionárias. Foram analisados 
quinze parâmetros físico-químicos e microbiológicos, a fim de observar as alterações 
destes parâmetros ao longo do tempo. Através da determinação do Índice de 
Qualidade de Água (IQA) utilizando noves destes parâmetros, verificou-se que a 
água chega à região com qualidade entre Boa e Ótima, sofre o impacto antrópico 
das cidades com consequente queda na qualidade, para entre Boa e Péssima; 
retornando à jusante logo após a influência da área urbana, com a qualidade que 
possuía à montante. Alguns parâmetros nos pontos intermediários de coleta, dentro 
da área urbana, apresentaram valores muito acima dos padrões estabelecidos por 
lei, como nitrogênio, fósforo e DBO. Isto significa que, apesar de estações de 
tratamento existentes, ainda há possivelmente ligações clandestinas ou falta de 
cobertura do serviço de coleta; ou que a eficiência delas esteja aquém do 
necessário. Tais resultados ressaltam a importância do tratamento eficiente de 
efluentes domésticos e industriais para a saúde da população e proteção ao meio 
ambiente, além de despertar para a importância da fiscalização das concessionárias 
de saneamento. 
 
 
 
Palavras-chave: Rio São Francisco, Índice de Qualidade de Água, Efluentes. 
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ABSTRACT 

 
This study was carried out to evaluate the water quality of the São Francisco River, in 
the municipalities of Petrolina, Pernambuco, and Juazeiro, Bahia. Monitoring with 
sampling and physico-chemical and bacteriological analysis were taken at six points 
of the river. The aim of this study was to contribute to the planning and management 
of water resources of the most important river basin in the Northeast, an 
environmental, social, economic and strategic region of the country. From October 
2011 to March 2012 samples were collected fortnightly for six points pre-determined. 
Two points, apparently free from the urban influence, one upstream, another 
downstream, of two cities located in the river channel, in the middle of the two sides. 
Another two on the banks of Petrolina city. and two in the margins of Juazeiro city. 
The points where the water samples were collected, in both cities, represent the 
location of launch sewage treated by the local authorities. In this study were analyzed 
fifteen physico-chemical and microbiological parameters in order to observe changes 
through the time. By determining the índex Water Quality (IFQ), using nine of these 
parameters, it was found that the water reaches the region with quality between 
Good and Excellent, and then is impacted  by the anthropic cities, dropping in quality 
to Good and Bad, returning downstream, after the influence of the urban area, with 
the previous quality.It was found that some parameters collected,  in intermediate 
points, within the urban area, were well above the standards established by law, such 
as nitrogen, phosphorus and BOD. It also demonstrate, that in spite of existing 
treatment plants, there are unauthorized sewage connections or even the  absence 
or the effectiveness of the service. These results highlight the importance of effective 
treatment of domestic and industrial sewage for the population health, and 
environmental protection, and also the importance of continuous control and 
supervision of the sanitation companies. 
 
 
Key-words: São Francisco river, Index Quality Water, Effluents. 
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I. INTRODUÇÃO 

 
A água é parte vital no desenvolvimento e na manutenção de todas as formas 

de vida na biosfera terrestre. Quando se verifica a sequência dos processos 

evolutivos, percebe-se a importância inequívoca do recurso natural água, visto que a 

vida, muito provavelmente, se originou no meio aquoso, independente dos recursos 

solo e ar. Apesar de alguns organismos disporem de formas evolutivas muito 

avançadas para a utilização mínima desse recurso natural, como aqueles que 

habitam os desertos, sempre existe uma dependência explícita desse elemento 

(PHILIPPI JR; SILVEIRA, 2005). 

A água é o constituinte inorgânico mais abundante na matéria viva: no 

homem, mais de 60% do seu peso é constituído por água, e em certos animais 

aquáticos esta porcentagem chega a 98%. No planeta Terra existem cerca de 1,36 x 

1018 m3 de água, o que ocupa quase quatro quintos da superfície terrestre. No 

entanto, 97% deste total é água salgada, presente em mares e oceanos; 2,2% 

encontra-se em geleiras; e apenas 0,8% é considerado “água doce” (FUNASA, 

2004).  

O Brasil dispõe de 8% do total de água doce superficial do planeta. Porém, a 

maior parte da mesma – cerca de 80% - está localizada na região Amazônica. Os 

20% restantes se distribuem desigualmente pelo país, atendendo a 95% da 

população (MAIA NETO, 1997). Tamanha disponibilidade hídrica contribuiu para que 

a água fosse tratada como um recurso ilimitado, fornecida a preços baixos e na 

quantidade desejada. Adicionalmente, fatores demográficos, socioeconômicos e 

culturais, em conjunto, favorecem o uso inadequado dos recursos hídricos nacionais.  

A Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), instituída pela lei 9.433/97 

(BRASIL, 1997), deixa claro em seu Art. 1º que a água é um bem de domínio 

público, dotado de valor econômico; e em seu Art. 2º, que a PNRH tem como 

objetivos assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de 

água, em padrões de qualidade adequado aos respectivos usos. 

A água não é o único elemento indispensável e importante para o 

desenvolvimento de uma região, mas, dentre todos os componentes que fazem 

parte daquele ecossistema, talvez seja o principal a servir como elo entre os 

diferentes compartimentos do mesmo. Em síntese, parte-se do pressuposto de que 

todas as atividades antrópicas, ou pressões exercidas em áreas com limites naturais 
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bem definidos (bacia hidrográfica), podem ser detectadas nos recursos hídricos ali 

estabelecidos (EPA, 2003). 

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

função das condições naturais, do uso e da ocupação do solo na bacia hidrográfica. 

O controle da qualidade da água está associado a um planejamento global em toda 

a bacia hidrográfica, e não individualmente, por agente alterador, já que a qualidade 

em determinado ponto é produto da qualidade da água em um ponto anterior 

modificada por fatores atuantes no trecho que separa os dois pontos. Estes fatores 

podem ser características físicas e geomorfológicas do leito do rio, misturas da água 

com qualidades diferentes, presença de vegetação ciliar, regime climático, presença 

de comunidades e interferências antrópicas (REGO et.al, 2009). 

O estudo da qualidade da água é de suma importância, tanto para 

caracterizar as consequências de uma determinada atividade poluidora, quanto para 

se estabelecer os meios para que se satisfaça determinado uso da água (VON 

SPERLING, 2005). Assim, a Limnologia, ciência que estuda as características da 

água, pode colaborar na melhoria da qualidade dos corpos hídricos, através da 

identificação das fontes poluidoras, fazendo proposições para a sua eliminação e 

contribuindo para a estabilidade do ecossistema (ESTEVES, 1998). 

O saneamento, definido pela Organização Mundial de Saúde – OMS (2010), 

como “o controle de todos os fatores do meio físico do homem, que exercem efeitos 

deletérios sobre o seu bem estar físico, mental ou social”, mostra-se como a 

alternativa mais importante para a manutenção da qualidade das águas. 

As atividades de saneamento englobam atividades como o manejo e o 

tratamento adequado da água, o esgotamento sanitário, coleta e destino final do lixo 

e manejo de águas pluviais. 

Comparando-se as Pesquisas Nacionais de Saneamento Básico realizadas 

em 2000 e 2008 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2011), 

percebe-se que ocorreu um avanço no número de municípios cobertos pelo 

saneamento básico em todas as regiões do Brasil (Tabela 01). Nesse período o País 

caminhou para atingir uma cobertura próxima à universalização dos serviços de 

manejo de resíduos sólidos e de águas pluviais, seguido do serviço de 

abastecimento de água. No entanto, quando se observa o número de municípios 

com rede coletora de esgoto, percebe-se que, apesar dos avanços constatados 
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entre 2000 e 2008, é nesse tipo de serviço que o Brasil tem seu maior desafio, pois 

o esgotamento sanitário é o serviço que apresenta a menor abrangência municipal. 

 

Tabela 01: Desigualdades Regionais nos serviços de saneamento. 

 
Fonte: IBGE, 2011. 

  

Entre 2000 e 2008, o percentual de municípios brasileiros que tinham rede 

geral de abastecimento de água em pelo menos um distrito aumentou de 97,9% 

para 99,4%; o manejo dos resíduos sólidos passou a existir em todos os municípios 

em 2008, frente a 99,4% deles em 2000; e os serviços de manejo de águas pluviais 

(drenagem urbana), que existiam em 78,6% dos municípios em 2000, chegaram a 

94,5% em 2008. Nesses oito anos, o único serviço de saneamento que não chegou 

próximo à totalidade de municípios foi a coleta de esgoto por rede geral, que estava 

presente em 52,2% dos municípios em 2000 e passou a 55,2% em 2008. Em 2008, 

68,8% do esgoto coletado era tratado – percentual bastante superior aos 35,3% de 

2000, embora menos de um terço dos municípios (28,5%) fizessem o tratamento, 

com acentuadas diferenças regionais nesse percentual, que alcançou 78,4% dos 

municípios no estado de São Paulo e 1,4% no Maranhão (IBGE, 2011). 

Há de se considerar que, se menos da metade dos municípios brasileiros têm 

acesso à rede de esgoto, uma enorme quantidade de efluente é lançada, 

diariamente, in natura em corpos d´água ou a céu aberto, propiciando o 

aparecimento de várias doenças, além de contaminar solos e rios. 

O componente principal do esgoto, além da água, é a matéria orgânica de 

origem biológica.  Por isso, quando o esgoto sanitário é lançado in natura nos corpos 

d´água, dependendo da relação entre as vazões do esgoto lançado e do corpo 

receptor, podem-se esperar, na maioria das vezes, sérios prejuízos à qualidade 
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dessa água.  A quantidade e a qualidade da água são fatores importantes para o 

estabelecimento dos benefícios à saúde relacionados à redução da incidência e 

prevalência de diversas doenças. 

O tratamento de esgotos além de conservar os recursos naturais, melhora as 

condições sanitárias locais, elimina focos de contaminação e poluição, e reduz o 

número de doenças veiculadas pela água contaminada. Segundo a OMS (2010), a 

cada R$1,00 investido em saneamento básico, são economizados R$4,00 em saúde 

curativa, o que diminui recursos aplicados no tratamento de doenças e os custos no 

tratamento de água para abastecimento.  

A Bacia do Rio São Francisco é a terceira em importância no Brasil, ocupando 

8% do território nacional, com uma área de aproximadamente 645.000 km2. Por 

tamanha dimensão e por mudanças de características físicas e de relevo, o rio São 

Francisco é dividido em quatro regiões: Alto São Francisco, Médio São Francisco, 

Submédio São Francisco (onde se encontra a região de estudo, as cidades de 

Petrolina e Juazeiro), e Baixo São Francisco (PORTAL SÃO FRANCISCO, 2010). 

Petrolina e Juazeiro, localizadas respectivamente nos sertões pernambucano 

e baiano, constituem o principal polo de desenvolvimento às margens do rio São 

Francisco. Petrolina e Juazeiro são as principais cidades da Região Integrada de 

Desenvolvimento Econômico (RIDE) Petrolina-Juazeiro, também formada pelos 

municípios de Lagoa Grande, Orocó e Santa Maria da Boa Vista, no Estado de 

Pernambuco, e pelos municípios de Casa Nova, Curaçá e Sobradinho, no Estado da 

Bahia (Figura 01). 

 

 
Figura 01: Mapa dos municípios que integram a RIDE Petrolina-Juazeiro. 
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A RIDE tem como objetivo articular e harmonizar as ações administrativas da 

União, dos estados e dos municípios para a promoção de projetos que visem à 

dinamização econômica e provisão de infraestruturas necessárias ao 

desenvolvimento em escala regional.  

Segundo dados do Censo 2010 (IBGE, 2010), Petrolina possui uma 

população de 293.962 habitantes, sendo que 75% da população (aproximadamente 

220 mil habitantes) possui esgotamento sanitário em suas residências. O município 

de Juazeiro apresenta população urbana de 160.775 habitantes, e seu sistema de 

esgotamento sanitário atende 67% da população, ou seja, aproximadamente 108 mil 

habitantes. 

De acordo com LACERDA & LACERDA (2004), no polo Petrolina-Juazeiro 

encontra-se o maior exemplo de desenvolvimento agrícola em bases irrigadas do 

Nordeste. A modernização do padrão produtivo possibilitado pela irrigação, vem 

transformando a economia do semiárido nordestino. A partir da implantação dos 

perímetros públicos e privados, no final dos anos 60, e dos investimentos estatais 

em infraestrutura para captação e distribuição de água e geração de energia elétrica, 

a agricultura irrigada, mais especificamente a fruticultura irrigada, torna-se a principal 

atividade econômica da região produzindo impactos significativos sobre a renda e 

emprego. O desenvolvimento de padrões produtivos em bases modernas impõe à 

produção agrícola um estreitamento de relações com os setores industriais à 

montante (fornecedores de insumos e equipamentos) e à jusante (indústrias 

agrícolas), de comercialização e serviços tais como os que dizem respeito ao 

crédito, à assistência técnica, pesquisa, formação de mão de obra. 

O desenvolvimento agrícola da região se apoia nas condições climáticas, 

caracterizados pela elevada insolação durante todo o ano, e solos de boa aptidão 

para a irrigação que ajudam a promover a qualidade da produção irrigada de frutas; 

que se adéqua não só às exigências do mercado interno, mas, também, para as 

exigências dos consumidores da Europa e América do Norte, destino das frutas 

exportadas da região. Atualmente, as principais frutas produzidas e exportadas são 

a manga e a uva. 

A região do polo Petrolina-Juazeiro encontra-se em franco desenvolvimento. 

No entanto, apesar da sua importância social e econômica, com grandes 

empreendimentos na parte de agricultura irrigada, indústria vitivinícola, obras de 

transposição e usinas hidrelétricas, esta região ainda é carente de estudos de 
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gestão quantitativa e qualitativa de água superficial da bacia hidrográfica do rio São 

Francisco.  São ainda reduzidos os números de postos fluviométricos e 

principalmente de qualidade da água monitorados seja por órgão ambiental federal, 

seja pelos estaduais. 

O “Velho Chico” serve de fonte para toda água necessária desta região. Da 

mesma forma, ele é o receptor para todo o efluente produzido. Revela-se então a 

importância do controle da qualidade das águas deste rio, baseado em um sistema 

de esgotamento sanitário adequado. 

Segundo o Governo Municipal de Petrolina, conforme divulgado na página 

virtual da Prefeitura (www.petrolina.pe.gov.br), através de investimentos iniciados em 

2007, Petrolina será o primeiro município do Vale do São Francisco a  tratar 100% 

da água que devolve ao rio na forma de esgoto, estando entre os municípios com o 

maior índice de saneamento básico no Brasil. O índice de coleta e tratamento de 

esgoto total do município deve passar de 75% para 92%, até o ano de 2013. No 

entanto, observa-se grande atraso destas obras.  

O Sistema de Tratamento de Esgotos de Petrolina é realizado por lagoas de 

estabilização, um processo biológico de tratamento de águas residuárias em que a 

estabilização da matéria orgânica é realizada pela oxidação bacteriológica e/ou 

redução fotossintética de algas (KELLNER; PIRES, 1998). É um processo simples, 

eficiente e de custo relativamente baixo. 

Atualmente, existem 09 lagoas de estabilização em Petrolina, que fazem o 

tratamento do esgoto doméstico da cidade. São elas: Loteamento Recife, Manoel 

dos Arroz, Ouro Preto, Cohab IV, João de Deus, Rio Corrente, Cohab VI, Porto 

Fluvial e Izacolândia. 

Com exceção das lagoas “Manoel dos Arroz” e “Cohab IV”, que são 

facultativas, as lagoas de estabilização de Petrolina são dispostas em série por uma 

lagoa facultativa seguida por duas lagoas de maturação. 

Um sistema de lagoas em série, com um determinado tempo de detenção 

total, possui uma eficiência maior do que uma lagoa única, com o mesmo tempo de 

detenção total. A implicação de tal fato é que, para uma mesma qualidade do 

efluente, pode-se ter uma menor área ocupada com um sistema de lagoas em série 

(VON SPERLING, 2005). 

Em Juazeiro o tratamento do esgoto também é realizado por lagoas de 

estabilização. São dois sistemas de lagoas, sendo um no Bairro Tabuleiro e um no 
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Bairro Jardim Vitória. O sistema do bairro Tabuleiro é formado por uma lagoa 

anaeróbia e uma lagoa facultativa. Já no sistema do bairro Jardim Vitória o sistema é 

formado por uma lagoa anaeróbia e três lagoas facultativas, em série. A disposição 

final é realizada em canais abertos que deságuam no rio São Francisco. O índice de 

tratamento de esgoto é de aproximadamente 95% do esgoto coletado. 

Segundo o Plano Municipal de Saneamento de Juazeiro, disponível na página 

virtual da prefeitura de Juazeiro (www.juazeiro.ba.gov.br) até 2041 pretende-se 

universalizar o sistema de esgotamento sanitário, atendendo 99% da população. 

 

 

1.1. OBJETIVO GERAL 

 

O presente trabalho refere-se a estudos limnológicos da água do Rio São 

Francisco objetivando verificar o impacto do lançamento de efluentes em trecho 

urbano dos municípios de Petrolina-PE e Juazeiro-BA. 

 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar estudos limnológicos em pontos representativos do rio São 

Francisco, nas proximidades de Petrolina-PE e Juazeiro-BA; 

 Conhecer o Índice de Qualidade de Água (IQA) nestes pontos e, desta 

forma, obter conhecimento sobre a influência das municípios no rio São 

Francisco; 

 Avaliar separadamente cada parâmetro analisado e suas alterações ao 

longo da pesquisa; 

 Comparar, através da avaliação dos planos municipais de saneamento, 

os níveis de coleta e tratamento de efluentes das duas cidades; 

 Divulgar os dados obtidos com a pesquisa e, desta forma, contribuir de 

forma objetiva para a gestão dos recursos hídricos e para o 

planejamento e gestão de bacias hidrográficas regionais, uma vez que 

existem poucos estudos sobre a qualidade da água do São Francisco, 

nesta localidade. 
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II.  REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. HISTÓRICO 

 

A água, como recurso hídrico, apenas recentemente vem sendo tratada, 

ainda que de maneira tímida, como um recurso finito e vulnerável, e que pode 

representar o obstáculo ao desenvolvimento das cidades e à qualidade de vida. 

Com o advento da industrialização e o crescimento populacional, cresceu 

também a demanda por água de qualidade (CHAPMAN, 1996). A formação de 

grandes aglomerados urbanos e industriais, com crescente necessidade de água 

para o abastecimento doméstico e industrial, além de irrigação e lazer, faz com que, 

hoje, a quase totalidade das atividades humanas seja cada vez mais dependente da 

disponibilidade das águas continentais. A dependência do homem moderno dos 

ecossistemas aquáticos é ainda mais evidente nas regiões altamente 

industrializadas, nas quais a demanda de água “per capita” tem se tornado cada vez 

maior (ESTEVES, 1998).  

O desenvolvimento das cidades sem um correto planejamento ambiental 

resulta em prejuízos significativos para a sociedade. Uma das consequências do 

crescimento urbano foi o acréscimo da poluição doméstica e industrial, criando 

condições ambientais inadequadas e propiciando o desenvolvimento de doenças, 

poluição do ar e sonora, aumento da temperatura, contaminação da água 

subterrânea, entre outros problemas. Além disso, a utilização de fertilizantes 

químicos e agrotóxicos na agricultura tem, em muitos casos, modificado 

drasticamente as características dos ecossistemas aquáticos (ESTEVES, 1998). 

Como fator agravante a quantidade disponível está distribuída de forma 

extremamente desigual. Somente três países possuem cerca de 60% dessa 

quantidade: Brasil, China e Rússia. 

Considerando que o volume de água disponível nos rios, lagos e no subsolo 

seja de 44.800 km3 e a população do planeta de 6,60 bilhões de pessoas, a 

disponibilidade para cada pessoa é de 591 m3 de água. Com consumo médio de 100 

litros/habitante/dia, cada pessoa teria água suficiente para se abastecer por 

dezessete anos. Supondo uma expectativa de vida de setenta anos, pode-se 

concluir que a mesma pessoa irá fazer uso da mesma água quatro vezes, o que 
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torna evidente, a necessidade de tratamento de efluentes (PHILIPPI JR; MARTINS, 

2005). 

O Brasil possui cerca de 8% da água doce disponível nos mananciais 

superficiais do planeta. Essa quantidade, no entanto, está distribuída de forma muito 

heterogênea (Tabela 02). A Região Sudeste, com 42,65% da população do país, 

possui apenas 6% dos recursos hídricos, enquanto que a Região Norte, com cerca 

de 6,98% da população, possui 68,50% dos recursos hídricos (DNAEE, 1992). 

 

Tabela 02: Distribuição dos recursos hídricos por região brasileira.  

Região Recursos 

Hídricos 

Superfície População 

Norte 68,50 45,30 6,98 

Centro-oeste 15,70 18,80 6,41 

Sul 6,50 8,80 15,05 

Sudeste  6,00 10,80 42,65 

Nordeste 3,30 18,30 28,91 

Fonte: DNAEE, 1992. 

 

A Região Nordeste é a que possui a menor proporção dos recursos hídricos 

no Brasil. Nela está localizada a região semiárida brasileira que padece de falta de 

água nos períodos de estiagem. O semiárido atinge todos os estados do Nordeste, 

inclusive o Norte de Minas Gerais, representa 13% do Brasil e abriga 63% da 

população nordestina.  

As regiões metropolitanas do Nordeste já passam por situações de grande 

escassez, tendo que buscar água em bacias hidrográficas vizinhas, como ocorre em 

Recife, cuja água para abastecimento é proveniente do sistema Tapacurá. Em Natal, 

35% do abastecimento é feito com água da lagoa Extremoz, distante quinze 

quilômetros da área urbana, sendo o restante proveniente de manancial subterrâneo 

(PHILIPPI JR; MALHEIROS, 2005). 

O desenvolvimento urbano brasileiro concentra-se em regiões metropolitanas, 

na capital dos estados e nas cidades-polo regionais. Em Petrolina e Juazeiro o 

desenvolvimento foi alavancado a partir do final da década de 70, quando tiveram 

início as atividades de fruticultura irrigada. O investimento estatal fomentou o 

desenvolvimento do espaço econômico da região. Grandes projetos de irrigação 

foram implantados, a EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) 
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promoveu pesquisas agronômicas com as culturas irrigadas, houve a promoção de 

assistência técnica, a construção da Barragem de Sobradinho, instalação de escolas 

técnicas e Universidades, proporcionando a especialização da mão de obra local, 

além de promover toda a dinamiza9ção do setor privado da região (OLIVEIRA 

FILHO et. al, 2008). 

A economia é crescente, no entanto, os efeitos desta realidade fazem-se 

sentir sobre todo aparelhamento urbano relativo a recursos hídricos, ao 

abastecimento de água, ao transporte e ao tratamento de esgotos. 

 

 

2.2. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

O desenvolvimento sustentável pressupõe o atendimento às necessidades do 

presente, sem comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem suas 

próprias necessidades (ONU, 1988). 

Diversos estudos mostram que as modificações ambientais provocadas pela 

ação antrópica, alterando significativamente os ambientes naturais, poluindo o meio 

ambiente físico, consumindo recursos naturais sem critérios adequados, aumentam 

o risco de exposição a doenças e atuam negativamente na qualidade de vida da 

população (MIRANDA, et.al. 1994; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1995). 

A implantação de sistemas de esgotamento sanitário revela-se de suma 

importância para desenvolvimento sustentável, relacionando-se sob o ponto de vista 

higiênico, social e econômico (ARAÚJO, 2003). 

Do ponto de vista higiênico, o objetivo é a prevenção, o controle e a 

erradicação das muitas doenças de veiculação hídrica, responsáveis por altos 

índices de mortalidade precoce. Nesse sentido, o sistema promove o tratamento do 

efluente a ser lançado nos corpos receptores naturais de maneira rápida e segura. 

Sob o aspecto social, o objetivo visa à melhoria da qualidade de vida da 

população, pela eliminação de odores desagradáveis e que prejudicam o aspecto 

visual, a estética, bem como a recuperação das coleções de águas naturais e suas 

margens para a prática recreativa, esporte e lazer. 

Do ponto de vista econômico, o objetivo envolve questões como o aumento 

da produtividade geral, em particular das produtividades industrial e agropastoril, 
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devido à melhoria ambiental, tanto urbana como rural, à proteção aos rebanhos e à 

maior produtividade dos trabalhadores. 

Também às questões ecológicas relativas à fauna e à flora terrestre ou 

aquática refletem-se na economia de modo geral, pela preservação dos recursos 

hídricos e das terras marginais a jusante, para sua plena utilização no 

desenvolvimento humano, considerados ai todos os usos econômicos da água: 

abastecimento, irrigação, geração de energia, navegação, dessedentação de 

rebanhos, esportes, lazer e outros. 

 

 

2.3. QUALIDADE DA ÁGUA DE MANANCIAIS 

 

Corpos hídricos podem ser plenamente caracterizados por três principais 

componentes: hidrologia, físico-química e biologia. Uma completa avaliação da 

qualidade da água é baseada em um monitoramento apropriado destes 

componentes (CHAPMAN, 1996). O controle da qualidade das águas é uma matéria 

que congrega o interesse de várias disciplinas do conhecimento humano.  

Apesar da subjetividade do conceito de qualidade para o recurso água e, 

considerando a questão da adequabilidade do uso em termos de saúde humana, a 

utilização do conceito de potabilidade da água pressupõe uma ausência de 

contaminação microbiológica e toxicológica para a sua utilização segura. Mesmo 

nesse contexto existe subjetividade das condições de qualidade, visto que o grau de 

reação e resistência à contaminação pode variar entre as populações humanas. Por 

essas razões, os conceitos de qualidade são especificados dentro de certas faixas 

de uso a que se propõe, estabelecendo padrões de qualidade. Esses padrões têm 

como objetivo a qualidade ambiental por meio da minimização de danos à saúde 

humana e a degradação dos recursos naturais, em especial, a água. O 

estabelecimento de padrões pressupõe o conhecimento científico da capacidade de 

suporte dos ecossistemas e das condições de saúde das populações humanas 

sobre o impacto da degradação ambiental (PHILIPPI JR; SILVEIRA, 2005). 

PORTO (2002) informa que existe grande dificuldade do estabelecimento e da 

atualização dos critérios para padrões de qualidade da água. A cultura humana 

produz cada vez mais novos poluentes que precisam ser estudados, além das 

inúmeras substâncias desconhecidas presentes na água e seus efeitos sobre a 
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saúde humana. Estima-se que existem em torno de 100.000 substâncias poluentes 

no meio ambiente. 

Em resumo, determinada substância presente na água transforma-se em um 

agente de degradação ambiental – um poluente – quando a sua concentração 

ultrapassa os limites impostos pela legislação, que por sua vez está baseada no 

conhecimento científico e técnico disponível no momento de sua promulgação. 

Esses limites têm sido definidos pela legislação por meio da sua classificação em 

três tipos: os ambientais aplicados aos corpos de água e aos usos definidos; os de 

consumo ou de utilização para o consumo humano (potabilidade) ou para a indústria 

e, por último, os padrões de emissão, visando definir os limites máximos de 

poluentes que podem ser lançados no ambiente, em especial, nos corpos d´água 

(PHILIPPI; SILVEIRA, 2005). 

A qualidade das águas muda ao longo do ano, em função de fatores 

meteorológicos e da eventual sazonalidade de lançamentos de poluentes e das 

respectivas vazões. 

É no deságue do esgoto que o estresse ambiental se acentua. Quando 

lançado em algum corpo d´água corrente, o impacto sobre a vida local pode ser 

drástico. O efeito está logicamente na dependência de fatores como as vazões do 

efluente e do córrego ou rio receptor. Quanto maior a vazão do efluente e menor a 

do receptor, mais grave será o impacto. De imediato, algumas mudanças na 

qualidade da água receptora podem ser notadas como: aumento de matéria 

orgânica, diminuição de oxigênio dissolvido e presença de substâncias nocivas 

como detergentes, produtos químicos estranhos, metais pesados, entre outras. 

Ocorre impacto sobre a biocenose local, levando à tendência de redução da 

biodiversidade (PHILIPPI JR; MALHEIROS, 2005). 

A capacidade de autodepuração dos corpos receptores dos efluentes e a 

diluição da carga poluidora, pelo recebimento de afluentes com melhor qualidade, 

são os grandes aliados do homem na preservação da qualidade das águas. Essa 

recuperação, entretanto, atinge apenas os níveis de qualidade aceitável ou boa, 

sendo muito difícil a recuperação total, daí a necessidade da aplicação de produtos 

químicos na água para o controle dos parâmetros químicos e biológicos. 
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2.4. POLUIÇÃO DAS ÁGUAS 

 

Segundo o Art. 3º da Política Nacional de Meio Ambiente, Lei 6.938/81, 

“poluição é a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta 

ou indiretamente: prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; afetem 

desfavoravelmente a biota; afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio 

ambiente; e/ou lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões 

ambientais estabelecidos”. 

O conceito de Poluição das Águas, segundo VON SPERLING (2005), é “a 

adição de substâncias ou de formas de energia que, direta ou indiretamente, alterem 

a natureza do corpo d´água de uma maneira tal que prejudique os legítimos usos 

que dele são feitos”. Esta definição é essencialmente prática e, em decorrência, 

potencialmente polêmica, pelo fato de associar a poluição ao conceito de prejuízo e 

aos usos do corpo hídrico, conceitos esses atribuídos pelo próprio ser humano. 

Entretanto, esta visão prática é importante, principalmente ao se analisar as medidas 

de controle para a redução da poluição. 

De maneira geral, os poluentes são frequentemente originários de esgotos 

domésticos, despejos industriais e escoamento superficial, contendo, entre outras 

impurezas, resíduos agrícolas, em certas regiões. 

Existem, basicamente, duas formas em que a fonte de poluentes pode atingir 

um corpo d´água: como poluição pontual e como poluição difusa. Na poluição 

pontual os poluentes atingem o corpo d´água de forma concentrada no espaço. Um 

exemplo é o da descarga em um rio de um emissário transportando esgotos. Já na 

poluição difusa, os poluentes adentram o corpo hídrico distribuídos ao longo de parte 

da sua extensão. Como exemplo pode-se citar a poluição veiculada pela drenagem 

pluvial, a qual é descarregada no corpo d´água de uma forma distribuída, e não 

concentrada em um único ponto (VON SPERLING, 2005). 

Toda forma de uso do corpo hídrico impacta o ambiente aquático de alguma 

forma, sendo necessária a realização do monitoramento da qualidade do corpo 

hídrico sempre, evitando que se use aquela água para um fim ao qual ela não se 

enquadra. 
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Um ponto central na discussão do uso dos recursos hídricos refere-se à 

busca de alternativas do seu melhor aproveitamento, onde a questão das águas 

residuárias tem papel relevante. 

 

 

2.5. SAÚDE 

 

A OMS define saúde como o estado de completo bem estar físico, mental e 

social, e não apenas a ausência de doenças.  

O Relatório de Gestão dos Problemas da Poluição no Brasil aponta uma lista 

de aspectos da poluição que causam danos reais, em termos de saúde humana, 

qualidade de vida e perdas ecológicas (BANCO MUNDIAL, 1998). 

Entre eles, e em ordem de importância, são descritos os principais problemas 

da poluição no Brasil: o agravo à saúde, causado pela falta de abastecimento de 

água potável e pela falta de coleta segura dos esgotos; a poluição atmosférica; a 

poluição das águas superficiais em águas urbanas, com impactos visuais, odor e 

restrição às atividades de lazer, tão imprescindíveis na busca da melhoria da 

qualidade de vida no meio urbano; a gestão inadequada dos resíduos sólidos; e, 

finalmente, a poluição localizada acentuada, que inclui zonas industriais com baixos 

níveis de controle da poluição, com impactos na população do entorno e nos 

sistemas naturais. 

A concentração do homem no meio artificial das cidades favorece a produção 

de elevado volume de esgoto. Não havendo o tratamento adequado deste, as 

preocupações que se levantam são sobre os possíveis impactos ao ambiente e os 

consequentes riscos à saúde humana (CARDOSO, 2005). 

A exposição humana a poluentes no ar, na água, no solo e nos alimentos é 

um grande contribuinte, direto e indireto, para o aumento da morbidade e da 

mortalidade. O importante elo entre o ambiente e a saúde, portanto, é percebido 

mais facilmente quando ocorre exposição à poluição, tanto na forma aguda, em 

episódios com altos níveis de concentração de poluentes, como ao longo do tempo, 

com baixos níveis de exposição. 

A exposição à poluição ambiental é geralmente involuntária e muitas vezes as 

pessoas podem ignorar a presença dos poluentes e seus possíveis efeitos, e isso 

impede que elas exerçam algum controle sobre os riscos de exposição. Agentes 
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biológicos, químicos e físicos podem ser encontrados no ambiente e são 

responsáveis por diferentes efeitos à saúde, desde efeitos subclínicos até doença e 

morte, dependendo da periculosidade intrínseca do poluente, da intensidade da 

exposição e da susceptibilidade do indivíduo exposto. O crescimento populacional, o 

desenvolvimento econômico, as inovações tecnológicas e a organização social e 

política são possíveis fatores distais da gênese do problema, levando tanto ao 

aparecimento do risco como ao aumento da chance de exposição. 

A magnitude da morbidade total atribuída a exposições ambientais é incerta 

devido a problemas com o tipo ou a qualidade dos dados de saúde disponíveis e a 

grande flutuação geralmente observada nos níveis de poluição ambiental. Medidas 

precisas, portanto, da associação entre níveis de poluição e agravos à saúde são 

difíceis de serem obtidas. Assim, a necessidade de desenvolver estudos para 

estimar o impacto da poluição sobre a saúde humana e estabelecer prioridades para 

ação é ainda premente (MOTTA; REZENDE, 1999). 

Um amplo espectro de efeitos adversos à saúde pode ser observado como 

resultado de exposições ambientais. Esses efeitos se dividem em duas grandes 

categorias: efeitos agudos e efeitos crônicos; e variam de gravidade, desde simples 

desconforto temporário até morte prematura. 

Água e alimentos contaminados por microrganismos, por exemplo, podem 

provocar um efeito à saúde intenso, poucas horas após uma breve exposição, sem, 

contudo, ocasionar agravos crônicos à saúde. Arsênico na água, por outro lado, 

pode levar a um efeito grave após longo tempo de exposição a níveis baixos, mas 

constantes. A contaminação por chumbo é um exemplo de risco ambiental com 

efeitos agudos e crônicos. Assim, alguns poluentes ocasionam um efeito quase 

imediato após a exposição, enquanto outras substâncias precisam acumular em um 

órgão específico, antes de causar qualquer efeito adverso à saúde detectável. 

A contribuição da disponibilização de água de boa qualidade à melhoria da 

saúde pública está consubstanciada na redução de consultas médicas, por atuar 

diretamente na eliminação do fator de risco a que principalmente as crianças estão 

expostas. Esses benefícios podem ser auferidos pela melhoria da qualidade de vida, 

melhoria do setor produtivo e melhor aproveitamento escolar. Como consequência, 

ocorre um significativo alívio orçamentário nos setores de saúde e previdência, pela 

redução de consultas médicas, tratamento medicamentoso e internações 
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hospitalares, no primeiro, e pela redução de pensionistas na idade economicamente 

ativa, no segundo (PHILIPPI JR; MARTINS, 2005). 

 

 

2.6. DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA 

 

No Brasil, 65% das internações hospitalares são provenientes de doenças de 

veiculação hídrica. A classificação ambiental das doenças, no que se relaciona à 

questão da água, pode ser baseada no conceito de WHITE et. al. (1972) e 

apresentado por PROST (1992): 

Doenças com fonte na água (water borne diseases): dependem da água para 

sua transmissão como cólera, salmonela, diarreia, leptospirose, etc. A água age 

como veículo passivo para o agente de infecção. 

Doenças devido à falta de higiene (water-washed diseases): dependem da 

educação da população e da disponibilidade de água segura. Essas doenças estão 

relacionadas a infecção do ouvido e alergia na pele e nos olhos. 

Doenças relacionadas à água (water-related): a malária, a esquistossomose 

(o agente utiliza a água para se desenvolver), a dengue, a febre hemorrágica, etc. 

Muitas dessas doenças estão relacionadas com baixa cobertura de água e 

rede de esgotamento sanitário, como no caso da diarreia e cólera. Outras 

relacionadas à inundação, como a leptospirose, malária e dengue.  

 

 

2.7. GESTÃO E LEGISLAÇÃO AMBIENTAL BRASILEIRA 

 

A gestão dos recursos hídricos faz parte do sistema de gestão ambiental, 

constituindo um conjunto de ações que objetivam a adoção de medidas preventivas 

e corretivas relacionadas a impactos prejudiciais ao meio ambiente. É um processo 

que inclui monitoramento e controle das fontes de poluição e da qualidade da água 

dos mananciais, propondo soluções preventivas e corretivas para a conservação das 

propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, tendo em vista a 

proteção da saúde do homem e dos ecossistemas. Além disso, a gestão dos 

recursos hídricos procura propiciar o desenvolvimento de atividades sociais e 
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econômicas em perfeito equilíbrio com a natureza, assumindo atitudes pró-ativas e 

criativas em relação ao meio ambiente e não restringindo somente ao atendimento à 

legislação. 

A legislação ambiental nacional é rica em instrumentos que tutelam o aspecto 

qualitativo dos recursos hídricos. Desde o Código das Águas (Decreto nº 24.643/34), 

que priorizava a gestão quantitativa dos recursos hídricos, especialmente na forma 

de concessões para o aproveitamento hidrelétrico, o aspecto qualitativo foi 

mencionado nos artigos 109 e 116, que tratavam das “Águas Nocivas”, proibindo 

qualquer pessoa “contaminar as águas que não consome, com prejuízo de 

terceiros”. Três décadas depois, o Código Florestal (Lei nº 4.771/65) em seu artigo 

2º, determinou que fossem preservadas as florestas e demais formas de vegetação 

situadas ao longo dos rios, protegendo também, de maneira indireta, a vazão e a 

qualidade das águas. Em seguida, o Código de Pesca (Decreto-Lei nº221/67) veio 

proteger as águas interiores, ao estabelecer que os efluentes das redes de esgotos 

e os resíduos industriais somente poderiam ser lançados nas águas quando não as 

tornassem poluídas. 

Contudo, a norma legislativa que inaugurou, no âmbito nacional, a gestão da 

qualidade das águas foi a Resolução 20/86 do CONAMA, a qual foi revogada pela 

resolução CONAMA 357/05. 

A experiência brasileira em gestão dos recursos hídricos ganhou um grande 

impulso com a Lei Federal 9.433/97. Esta Lei, entre outras atribuições, define o 

enquadramento dos corpos de água em classes (Tabela 03), segundo os usos 

preponderantes, como um dos instrumentos da Política Nacional de Recursos 

Hídricos e, de forma complementar, a Resolução 357/05 do CONAMA tem sido 

utilizada para subsidiar a aplicação deste instrumento. 

Segundo o Art. 10º da Lei 9.433/97 (BRASIL, 1997), o enquadramento dos 

corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da água, visa a 

assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a que forem 

destinadas e diminuir os custos de combate à poluição das águas, mediante ações 

preventivas permanentes.  Esta lei dispõe também que as classes de corpos de 

água serão estabelecidas pela legislação ambiental e delega às Agências de Bacia 

competência para propor aos respectivos Comitês de Bacia o enquadramento dos 

corpos de água nas classes de uso para encaminhamento ao respectivo Conselho 
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Nacional ou Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, de acordo com o domínio 

desses. 

 

Tabela 03: Classes de uso de águas doces. 

Classes de Uso 

Classe 
Especial 

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 

Águas destinadas 
à: 
a)uso doméstico 
sem prévia ou 
com simples 
desinfecção; 
b) preservação do 
equilíbrio natural 
das comunidades 
aquáticas. 

Águas destinadas 
à: 
a)uso doméstico 
após tratamento 
simplificado; 
b)proteção das 
comunidades 
aquáticas; 
c)recreação de 
contato primário; 
d) irrigação de 
hortaliças e frutas 
consumidas cruas 
e que se 
desenvolvam 
rentes ao solo; 
e) criação natural 
e/ou intensiva de 
espécies 
destinada à 
alimentação 
humana. 

Águas destinadas 
à: 
a)uso doméstico 
após tratamento 
convencional; 
b) à proteção das 
comunidades 
aquáticas; 
c) recreação de 
contato primário; 
d) à irrigação de 
hortaliças e 
plantas frutíferas;  
e) criação natural 
e/ou intensiva de 
espécies 
destinada à 
alimentação 
humana. 

Águas destinadas 
à: 
a)uso doméstico 
após tratamento 
convencional; 
b) irrigação de 
culturas arbóreas, 
cerealíferas e 
forrageiras; 
c) dessedentação 
de animais. 

Águas destinadas 
à: 
a) navegação;  
b) harmonia 
paisagística; 
c) usos menos 
exigentes. 

Fonte: Resolução CONAMA 357/05. 

 

A Lei 9.433/97, bem como as políticas de recursos hídricos já implementadas 

em países desenvolvidos, é baseada nos princípios de crime ambiental para os 

casos de poluição e consumidor-pagador, poluidor-pagador. Esta lei destaca-se 

ainda por instituir a cobrança pelo uso da água, o que tem por objetivo principal 

reconhecer a água como um bem econômico e dar ao usuário uma indicação do seu 

valor real, incentivar a racionalização do uso, bem como obter recursos financeiros 

para o financiamento de programas de recuperação e conservação dos recursos 

hídricos. 

Em 2007, foi instituída a lei federal 11.445 (BRASIL, 2007), que estabelece 

diretrizes nacionais para o saneamento básico. A primeira diretriz que norteia esta lei 

é a universalização do acesso ao saneamento básico.  

Desta forma, fica evidente que, cada vez mais se discute no Brasil a 

importância do saneamento básico e da qualidade dos recursos hídricos para a 
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saúde e a qualidade de vida da população. Estas leis norteiam as ações, instituem 

padrões e são de suma importância para o desenvolvimento sustentável do país. 

 

 

2.8. ALCALINIDADE 

 

A alcalinidade é a medida total das substâncias presentes na água, e capazes 

de neutralizarem ácidos. Em outras palavras, é a quantidade de substâncias 

presentes na água e que atuam como tampão. É proveniente principalmente à 

presença de sais de ácidos fracos e/ou a bases fortes ou fracas.  

A alcalinidade das águas naturais é fundamentalmente devida a hidróxidos, 

carbonatos e bicarbonatos, correspondendo às três principais formas de 

alcalinidade. Outros materiais podem também contribuir para a alcalinidade das 

águas naturais. No entanto, o seu contributo é de tal modo insignificante que pode 

ser ignorado. Habitualmente, em águas naturais, a alcalinidade, como CaCO3, varia 

entre 10 mg.L-1 e 350 mg.L-1 (UFRRJ, 2011). 

Do ponto de vista sanitário a alcalinidade não tem significado relevante, 

mesmo para valores elevados. No entanto as águas de alta alcalinidade são 

desagradáveis ao paladar e a associação com pH elevado, excesso de dureza e de 

sólidos dissolvidos, no conjunto, é que podem ser prejudiciais. 

Nos processos de tratamento de água, ou de águas residuais, a alcalinidade 

tem grande importância sempre que estão envolvidas operações como a 

coagulação. A alcalinidade é também um parâmetro fundamental no controle da 

corrosão. Por outro lado, a alcalinidade é um dos parâmetros a se levar em conta 

quando se pretende usar tratamento biológico de esgotos.  

Para proteção da vida aquática, a capacidade de tamponamento deve ser 

pelo menos igual a 20 mg/L. Sendo a alcalinidade muito baixa (abaixo de 20 mg/L), 

pode haver quedas rápidas do pH, devidas a chuvas e/ou descargas de efluentes 

ácidos (MIEB, 2008). 
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2.9. ALQUILBENZENO SULFATO LINEAR (LAS)  

 

O LAS é um tensoativo aniônico sintético constituído de uma mistura de 

homólogos e isômeros na posição de cadeias alquiladas lineares variando de C10 a 

C16 com predominância de C10 a C13 (Figura 2). Está presente em produtos de 

limpeza, principalmente os detergentes (PENTEADO, et.al. 2006). 

O grupo fenila do LAS pode apresentar substituição em todas as posições dos 

átomos de carbono da cadeia linear, exceto a posição do carbono 1, podendo formar 

26 moléculas diferentes. 

 
Figura 2: Estrutura Molecular do Alquilbenzeno Sulfonato Linear (LAS) 

 

Nas últimas décadas, os órgãos governamentais de proteção ambiental vêm 

se preocupando com os níveis de LAS no ambiente hídrico, cuja produção mundial, 

entre 1940 e 1970, aumentou de 4,5. 103 para 4,5. 106 t/ano. No Brasil a produção 

de detergentes sintéticos tem crescido expressivamente, chegando a lançar no 

mercado cerca de 80 mil t/ano de LAS (PENTEADO, et.al. 2006). 

Apesar do consumo expressivo de detergentes no Brasil, a falta de tratamento 

de esgoto doméstico nas regiões urbanas tem causado efeitos ambientais 

indesejáveis, como a formação de espumas nas águas dos rios. Além da questão 

estética, as espumas formadas têm acarretado problemas ambientais graves, tais 

como a dispersão de poluentes através de ventos espalhando produtos tóxicos a 

grandes distâncias, a aeração pobre do lodo ativado impedindo a floculação do 

material particulado mais pesado e o processo normal de decantação. Diversos 

trabalhos, entretanto, têm mostrado que o LAS é biodegradável tanto aerobicamente 

como anaerobicamente, sendo o primeiro comprovadamente; e que a formação de 

espumas pode ter origem em outros compostos que compões os esgotos 

domésticos e industriais (SCHORBERL, 1989).  

Entre os problemas decorrentes do acúmulo de LAS nos recursos hídricos 

destacam-se os seguintes efeitos: diminuição da concentração de elementos 
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necessários para a vida aquática, por exemplo, o oxigênio dissolvido, devido à 

diminuição da tensão superficial água/ar; diminuição da permeabilidade da luz, por 

manter as partículas presentes em suspensão; e aumento da concentração de 

compostos xenobióticos. 

Vários fatores interferem na biodegradação do LAS, tais como concentração 

de oxigênio dissolvido, complexação com tensoativos catiônicos provenientes, por 

exemplo, de amaciantes de roupa, formação de sais insolúveis de cálcio e 

magnésio, presença de outros nutrientes orgânicos e variação do pH durante a 

degradação aeróbica. Entre os fatores que afetam a biodegradação do LAS está sua 

estrutura. O tamanho da cadeia linear e a posição do grupo fenila na cadeia alquílica 

interfere na constante (k) de biodegradação (PENTEADO et.al., 2006). 

O consumo crescente de detergentes aliado aos baixos índices de tratamento 

de esgoto doméstico no Brasil, requer investigações mais detalhadas sobre os níveis 

de LAS nos ambientes aquáticos. Uma compreensão melhor da origem e dos 

possíveis processos de remoção permitirá o estabelecimento de estratégias mais 

efetivas de controle dos contaminantes no meio aquático (PENTEADO, et.al. 2006). 

Para atender ao Índice de Parâmetros Mínimos para a preservação da vida 

aquática (IPMCA) e à Resolução CONAMA 357/05, é recomendado um valor menor 

ou igual a 500 µg.L-1 para a concentração de LAS. 

 

 

2.10. CLORETOS 

 

Os cloretos, mesmo em razoáveis concentrações, não são nocivos aos seres 

humanos, a não ser o cloreto de sódio, que causa hipertensão. No entanto, em 

concentrações acima de 250 mg.L-1, conferem a água um gosto salgado, não 

agradável. Vale ressaltar que tal valor também é o limite máximo estipulado pela 

resolução CONAMA 357/05 para corpos hídricos de classe 2, caso do rio São 

Francisco. 

Os problemas ambientais acarretados pelos cloretos estão relacionados com 

o potencial osmótico, que afeta a vida dos seres aquáticos de água doce 

(NUVOLARI, 2003). 
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2.11. COLIFORMES TERMOTOLERANTES 

 

Os Coliformes Termotolerantes são bactérias originárias especificamente do 

trato intestinal. Métodos para a detecção de material fecal foram desenvolvidos 

utilizando a presença de organismos indicadores, como a bactéria intestinal 

Escherichia coli, uma vez que ela é específica de material fecal humano ou de 

outros animais de sangue quente (CHAPMAN; KINTASCH, 1997 Apud. HERMES; 

SILVA, 2004). A pesquisa e a identificação de cada tipo de microrganismo 

patogênico na água é praticamente inviável, devido à complexidade dos 

procedimentos de análise, do custo elevado e do longo tempo para se obter 

resultados.  

Assim, as bactérias do grupo coliforme, por estarem presentes em grande 

número no trato intestinal humano e de outros animais de sangue quente, sendo 

eliminadas em grande número pelas fezes, constituem o indicador de contaminação 

fecal mais utilizado no mundo, sendo empregadas como parâmetro bacteriológico 

básico, na definição de padrões para monitoramento da qualidade das águas 

destinadas ao consumo humano, bem como para a caracterização e avaliação da 

qualidade das águas em geral (NUVOLARI, 2003). 

 

 

2.12. CONDUTIVIDADE ELÉTRICA 

 

A capacidade da água conduzir corrente elétrica é denominada condutividade 

e depende da concentração dos íons presentes na solução e da temperatura e, por 

isso, essas medidas devem estar sempre associadas. 

Cada corpo d´água tende a ter um grau relativamente constante de 

condutividade que, uma vez estabelecido, pode ser usado para comparação com 

medidas regulares do mesmo ponto de condutividade. Mudanças significativas 

podem ser indicadores de que processos de poluição estão ocorrendo com descarga 

de material na água (HERMES; SILVA, 2004). 

A resolução CONAMA 357/05 não prevê limites para os valores de 

condutividade elétrica. 
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2.13. DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO (DBO) 

 

É o parâmetro mais comumente utilizado para medida do consumo de 

oxigênio na água. Representa a quantidade de oxigênio do meio que os peixes e 

outros organismos aeróbios consomem e que é gasta na oxidação bioquímica da 

matéria orgânica presente na água. É medida a 20ºC (PHILIPPI JR; MARTINS, 

2005). 

Segundo a Resolução CONAMA 357/05 (BRASIL, 2005), a DBO em sistemas 

aquáticos de Classe 2 deve ser no máximo 5 mg.L-1 de O2. 

 

 

2.14. DUREZA 

 

A dureza total da água é a concentração total de cátions bivalentes, cálcio e 

magnésio principalmente, expressa em termos de CaCO3. Sendo que a dureza de 

cálcio é relativa somente aos íons cálcio e, de igual forma, a dureza de magnésio. 

É um parâmetro característico da qualidade de águas de abastecimento 

industrial e doméstico sendo que do ponto de vista da potabilização são admitidos 

valores máximos relativamente altos. No Brasil, o valor máximo permissível de 

dureza total fixado pelo padrão de potabilidade é de 500 mg CaCO3.L
-1.  

A classificação das águas quanto à dureza é visualizada na tabela 04. 

 
    Tabela 04: Classificação da água quanto à dureza. 

Teor de CaCO3 Classificação 

0-75 mg CaCO3.L-1 Mole 

75-150 mg CaCO3.L-1 Moderada 

150-300 mg CaCO3.L-1 Dura 

Acima de 300 mg CaCO3.L-1 Muito dura 
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2.15. FÓSFORO TOTAL 

 

Há muito é conhecida a importância do fósforo nos sistemas biológicos. Esta 

se deve à participação deste elemento em processos fundamentais do metabolismo 

dos seres vivos, tais como armazenamento de energia e estruturação da membrana 

celular. Na maioria das águas continentais o fósforo é o principal fator limitante de 

sua produtividade (ESTEVES, 1998). Ele não apresenta problemas de ordem 

sanitária nas águas de abastecimento, mas, quando em elevadas concentrações em 

lagos e represas, pode conduzir a um crescimento exagerado desses organismos, 

um processo chamado eutrofização. É essencial para o crescimento de 

microrganismos (VON SPERLING, 2005).  

A Resolução CONAMA 357/05 (BRASIL, 2005) prevê um valor máximo de 0,1 

mg.L-1 de fósforo para corpos hídricos de classe 2, em ambiente lótico. 

 

 

2.16. METAIS PESADOS 

 
Os metais pesados, denominação genérica de uma série de elementos que 

ocupam as colunas centrais da classificação periódica, podem ter propriedades 

tóxicas, tanto no estado elementar como quando combinados. 

A presença de elementos potencialmente tóxicos é responsável por efeitos 

adversos sobre o ambiente, com repercussão na economia e na saúde pública. A 

introdução de metais nos sistemas aquáticos ocorre naturalmente através de 

processos geoquímicos e, a contribuição atribuída à atividade humana é um reflexo 

de sua ampla utilização pela indústria (YABE; OLIVEIRA, 1998). 

Os metais pesados, dentre os vários poluentes existentes, têm recebido 

atenção especial, uma vez que alguns são extremamente tóxicos, quando estão 

acima das concentrações permissíveis para uma grande variedade de organismos, 

mesmo em concentrações em torno de mili ou microgramas. 

Os metais pesados na água reduzem a capacidade autodepurativa devido à 

ação tóxica exercida por estes elementos sobre os microrganismos responsáveis 

pela depuração natural em sistemas aquáticos. Este tipo de poluição do meio 

aquático pode causar alterações das características físicas (turbidez, cor, 

temperatura, viscosidade, tensão superficial), químicas (DQO, pH, acidez, 
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alcalinidade, força iônica, OD, grau de toxicidade, nutrientes) ou biológicos (espécies 

de fitoplâncton e zooplâncton), comprometendo a qualidade da água para o 

consumo humano (BRANCO, 1986). 

Com o aumento dos níveis de contaminação do meio ambiente por metais 

pesados, tem-se tornado mais econômico e sensato tratar os esgotos e despejos 

industriais com verdadeira eficácia, ao invés de tentar sanar os efeitos danosos 

produzidos pelos efluentes não tratados. Os tratamentos convencionais dos 

efluentes contaminados com metais pesados envolvem processos físico-químicos de 

floculação e/ou precipitação, eletrólise e cristalização. Contudo, estes processos são 

caros e produzem novos resíduos, que muitas vezes se utilizam de substâncias 

tóxicas como agentes complexantes, e que inviabilizam a possibilidade da 

reciclagem ou recuperação destes metais, não propiciando, assim, uma solução 

definitiva e ambientalmente correta da destinação destes metais (BARROS et.al, 

2006). 

Aqui serão apresentados os metais Ferro, Cromo e Cobre. 

O Ferro no estado ferroso (Fe²+) forma compostos solúveis, principalmente 

hidróxidos. Em ambientes oxidantes o Fe²+ passa a Fe³+ dando origem ao hidróxido 

férrico, que é insolúvel e se precipita, tingindo fortemente a água. Apesar de o 

organismo humano necessitar de até 19 mg de ferro por dia, o padrão estipulado 

pela resolução CONAMA 357/05 é de no máximo 0,3 mg Fe.L-1, bem como os 

padrões de balneabilidade. Este limite é estabelecido em função de problemas 

estéticos relacionados à presença do ferro na água e do sabor ruim que o ferro lhe 

confere.  

O cobre é um metal essencial necessário como elemento-traço nos processos 

fisiológicos e bioquímicos. Contudo, quando em altas concentrações e por períodos 

prolongados de exposição, esse elemento-traço apresenta efeito tóxico, podendo 

causar a morte. Esse elemento é amplamente usado pelo homem tanto na indústria 

quanto na agricultura. Por isso, seu uso representa para o ambiente problemas de 

contaminação, principalmente dos corpos hídricos. O cobre em sistemas aquáticos 

pode ser encontrado nas seguintes formas: Cu2+, Cu(OH)+, CuSO4, CuCO3. A 

espécie Cu2+ em soluções aquosas forma um complexo octaédrico (Cu(H2O)6
2+), que 

é responsável pela coloração azul da água, sendo este um indicador da 

contaminação por cobre (OLIVEIRA, 2003).   
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A Resolução CONAMA 357/05 estipula como limite máximo a concentração 

de 0,009 mg Cu.L-1. 

Com relação ao Cromo, os efeitos de sua toxicidade estão associados a 

forma química e exposição. Mas todas as formas de cromo podem ser tóxicas em 

grandes concentrações, sendo a hexavalente a mais tóxica.  

Entre as fontes naturais de contaminação ambiental por Cromo estão os 

incêndios florestais e as erupções vulcânicas. Entretanto, o Cromo VI existente no 

meio ambiente, é quase todo proveniente das atividades humanas, originando-se de 

emissões das fabricações de cimento, indústrias galvânicas, fundições, soldagem, 

mineração de cobre, lixos urbanos e industriais, incineração, fertilizantes e 

especialmente a sua utilização em curtumes, entre outros. 

O curtimento de couro é uma atividade intensiva e pouco agrega em termos 

de tecnologia. Nesta indústria, assim como na indústria de galvanoplastia, o 

tratamento dos efluentes industriais gera lodo que contém cromo. O lodo é guardado 

em recipientes, podendo ser incinerado ou deve ser guardado indefinidamente em 

condições ótimas, ao abrigo de intempéries, insolação e outros agentes que possam 

romper o recipiente e espalhar o resíduo na natureza. O responsável pelo material 

obriga-se a esses cuidados que são supervisionados e inspecionados pelas 

autoridades periodicamente. Porém os altos custos, decorrentes do armazenamento 

e/ou da incineração, induzem a comportamentos inadequados, como o descarte de 

resíduos em locais indesejáveis. Considerando também, que nem todos os Estados 

possuem condições técnicas de fiscalizar o funcionamento de empresas que utilizam 

o cromo em seus processos, esta situação ocorre frequentemente. 

Segundo a Resolução CONAMA 357/05, o teor máximo de Cromo permitido 

em corpos hídricos de classe 2, bem como para águas de abastecimento público é 

de  0,5 mg.L-1. 
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2.17. NITROGÊNIO TOTAL 

 

Dentro do ciclo do nitrogênio na biosfera, este se alterna entre várias formas e 

estados de oxidação. No meio aquático, o nitrogênio pode ser encontrado na forma 

molecular, nitrogênio orgânico, amônia, nitrito e nitrato. É um elemento indispensável 

para o crescimento de algas e, quando em elevadas concentrações em lagos e 

represas, pode conduzir ao processo de eutrofização (VON SPERLING, 2005). 

O nitrogênio, em processos bioquímicos de conversão da amônia a nitrito e 

deste a nitrato, implica no consumo de oxigênio dissolvido do meio, sendo, portanto, 

prejudicial ao meio aquático quando em altas concentrações. Porém, o nitrogênio é 

um elemento indispensável para o crescimento dos microrganismos responsáveis 

pelo tratamento de esgotos (VON SPERLING, 1996). 

A Resolução CONAMA 357/05 (BRASIL, 2005) estabelece que o valor de 

nitrogênio total não deve ultrapassar:  

 2,18 mg.L-1 para ambiente lótico, quando for fator limitante para eutrofização;  

 3,7 mg.L-1  quando pH≤7,5; 

 2,0 mg.L-1  quando o pH estiver na faixa entre 7,5 e 8,0; 

 1,0 mg.L-1  quando o pH estiver na faixa entre 8,0 e 8,5; 

 0,5 mg.L-1  quando pH>8,5. 

 

 

2.18. OXIGÊNIO DISSOLVIDO (OD) 

 

O OD é um dos parâmetros mais importantes para exame da qualidade da 

água, pois revela a possibilidade de manutenção de vida dos organismos aeróbios 

(PHILIPPI JR; MARTINS, 2005). 

A concentração de OD na água é essencial para a respiração dos organismos 

aquáticos aeróbios. Durante a estabilização da matéria orgânica, as bactérias fazem 

uso do oxigênio nos seus processos respiratórios, podendo vir a causar uma 

redução da sua concentração no meio. Dependendo da magnitude desse fenômeno, 

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

seja totalmente consumido, têm-se as condições anaeróbias, com possível geração 

de maus odores (VON SPERLING, 2005). 
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De acordo com o art. 5º da Resolução CONAMA 357/05 (BRASIL, 2005), a 

concentração de oxigênio dissolvido não deve ser inferior a 5 mg.L-1. 

 

 

2.19. PH 

 

O pH é uma medida do equilíbrio entre as cargas de hidroxilas (OH-) e de íons 

hidrogênio (H+), sendo definido como “logaritmo negativo da concentração molar de 

hidrogênio em uma solução”, dando uma indicação sobre a condição de acidez, 

neutralidade ou alcalinidade da água (HERMES; SILVA, 2004). 

Valores de pH afastados da neutralidade revelam perturbações do meio 

aquático. Em termos de corpos d´água, valores elevados de pH podem estar 

associados à proliferação de algas; já valores altos ou baixos de pH podem ser 

indicativos da presença de efluentes industriais. Além disso, variações no pH 

influenciam o equilíbrio dos compostos químicos (VON SPERLING, 2005). 

Como previsto pela Resolução CONAMA 357/05 (BRASIL, 2005), o valor do 

pH para corpos hídricos de classe 2 deve estar entre 6 e 9. 

 

 

2.20. SÓLIDOS TOTAIS 

 

Sólidos Totais é a medida da concentração de todos os cátions, ânions e sais 

que se encontram dissolvidos na água e materiais em suspensão. Medidas de 

sólidos totais são importantes e devem ser realizadas onde ocorrem áreas de 

descarga de esgotos, descargas industriais e áreas de irrigação intensiva (HERMES; 

SILVA, 2004). 

Segundo a Resolução 357/05 do CONAMA (BRASIL, 2005), o limite permitido 

de sólidos totais para corpos hídricos de classe 2 é de 500 mg.L-1.  
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2.21. TEMPERATURA 

 

Temperatura é um fator determinante no direcionamento das reações que 

afetam os processos químicos, físicos e biológicos, exercendo enorme influência na 

atividade biológica e no crescimento de organismos aquáticos (HERMES; SILVA, 

2004). Elevações de temperatura aumentam a taxa das reações e diminuem a 

solubilidade dos gases. Além disso, aumentam a taxa de transferência de gases, o 

que pode gerar mau cheiro, no caso da liberação de gases com odores 

desagradáveis (VON SPERLING, 2005). 

 

 

2.22. TURBIDEZ 

 

A turbidez representa o grau de interferência com a passagem da luz através 

da água, conferindo uma aparência turva à mesma, tendo como constituinte 

responsável os sólidos em suspensão. Altos valores de turbidez podem atrapalhar a 

atividade fotossintética de plantas aquáticas, reduzindo a concentração de OD, o 

que prejudica, não só a flora, mas também a fauna local. (VON SPERLING, 2005). 

Segundo o art. 5º da Resolução CONAMA 357/05 (BRASIL, 2005), o limite 

máximo para a turbidez em corpos hídricos de Classe 2 é de 100 UNT.         
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2.23. ÍNDICE DE QUALIDADE DE ÁGUA – IQA 

 

Uma importante ferramenta existente para abordagem da qualidade da água 

dos mais variados corpos hídricos é o Índice de Qualidade de Água (IQA), o qual é 

usado nas várias formas como uma metodologia integradora, por converter várias 

informações em um único resultado numérico.  

A ideia básica dos índices de qualidade de água é agrupar uma série de 

variáveis numa escala comum, combinando-as em um único número, facilitando o 

entendimento e o acesso à informação para o grande público. 

O uso de um índice para graduar a qualidade da água é motivo de 

controvérsia para especialistas da área, por não poder refletir uma situação real, 

quando a possibilidade da existência de alguma substância presente no meio e não 

contemplada no índice. Entretanto, um índice baseado em algumas variáveis 

importantes, permite a população ter uma ideia geral dos possíveis problemas com a 

água em determinada região (CETESB, 2012). 

O IQA é decorrente de ensaios em laboratório, que como resultado final do 

índice permite classificar um determinado manancial em ótimo a péssimo. Assim os 

IQA’s permitem que ocorram comparações entre diferentes cursos d’água, passando 

informações referentes à qualidade da água, inclusive em relação a tendência da 

evolução da qualidade com o passar do tempo. 

A aplicação dos IQA’s é ampla, e podem ser aplicados em vários campos, 

entre eles: alocação de recursos, comparação de condições ambientais em 

diferentes locais, legislação pertinente, verificação da degradação ou melhoria de 

qualidade, informação pública e pesquisa científica.  

HOUSE & ELLIS (1980) apontam três diferentes grupos de IQA’s: índices de 

qualidade geral, índices relacionados ao uso e índices de poluição sanitária. Já 

COUILLARD & LEFEBVRE (1985) consideram seis diferentes tipos, sendo os dois 

primeiros (IQA geral e biológico) criados nos anos sessenta. Na década seguinte 

surgiu um índice para uso específico, outro para fins de planejamento e um último 

baseado em abordagens estatísticas. Finalmente, na década de 80 surgiram os 

índices de estado trófico. 

A estrutura do índice de qualidade da água para abastecimento foi 

desenvolvida pela “National Sanitation Fundation – NSF” dos Estados Unidos da 

América na década de 70, com base no método DELPHI, uma técnica de pesquisa 
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de opinião que pode ser utilizada para extrair informações de um grupo de 

profissionais, buscando maior convergência nos dados dos parâmetros. O 

tratamento dos dados da mencionada pesquisa definiu um conjunto de nove 

variáveis, consideradas mais representativos para a caracterização da qualidade das 

águas: oxigênio dissolvido, coliformes termotolerantes, pH, demanda bioquímica de 

oxigênio, nitrogênio total, fósforo total, temperatura, turbidez e sólidos totais. A cada 

variável foi atribuído um peso, de acordo com a sua importância relativa no cálculo 

do IQA, e traçadas curvas médias de variação da qualidade das águas em função da 

concentração do mesmo. 

Entre os vários índices de qualidade de água existentes, destacam-se os 

índices IQA-NSF (somatório) e IQA-NSF* (produtório), por serem os índices mais 

amplamente divulgados e apresentam uma tendência de preferências pelos Comitês 

de Bacias Hidrográficas no Brasil. A qualidade relativa de cada variável é 

estabelecida em curvas de variação que relacionam o respectivo valor da variável a 

uma nota (0 a 100), sendo o valor 100 para a melhor qualidade (UFPI, 2012). 

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo utiliza o IQA produtório com 

os nove parâmetros citados anteriormente, servindo de base para a maioria dos 

trabalhos científicos e governamentais. No entanto, apesar de o índice criado pela 

CETESB ser o mais utilizado no Brasil, outras instituições, como a FEAM (Fundação 

Estadual do Meio Ambiente de Minas Gerais) e a CAESB (Companhia de 

Saneamento Ambiental do Distrito Federal), também desenvolveram seus próprios 

IQA´s, de acordo com as particularidades de sua região. 

 

 

2.24. TRATAMENTO BIOLÓGICO DE ESGOTOS 

 

O tratamento biológico de esgotos, como o próprio nome indica, ocorre 

inteiramente por mecanismos biológicos. Estes processos biológicos reproduzem, de 

certa forma, os processos naturais que ocorrem em um corpo hídrico após o 

lançamento de despejos. No corpo d´água, a matéria orgânica é convertida em 

produtos mineralizados inertes por mecanismos puramente naturais, caracterizando 

o assim chamado fenômeno da autodepuração. Em uma estação de tratamento de 

esgotos os mesmos fenômenos básicos ocorrem, mas a diferença é que há em 

paralelo a introdução de tecnologia. Essa tecnologia tem como objetivo fazer com 



32 

 

que o processo de depuração se desenvolva em condições controladas (controle da 

eficiência) e em taxas mais elevadas (VON SPERLING, 1996). 

Os principais organismos envolvidos no tratamento dos esgotos são as 

bactérias, protozoários, fungos, algas e vermes. Destes, as bactérias são, sem 

dúvida, os mais importantes na estabilização da matéria orgânica (VON SPERLING, 

2005).  

 

 

2.24.1. LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO 

 

Os sistemas de lagoas de estabilização constituem-se na forma mais simples 

para o tratamento dos esgotos. Consistem em reservatórios de pequena 

profundidade, construídos em diques de terra e fundo compactados e 

impermeabilizados. Devido à simplicidade construtiva e ausência de equipamentos 

mecânicos, apresentam baixos custos de investimento e operação. Lagoas são 

consideradas a tecnologia de tratamento que mais se aproxima de ambientes 

hídricos naturais e, portanto, reconhecidas como as de menor impacto ao ambiente 

sob o ponto de vista das reações de depuração de águas residuárias. Entretanto, 

este processo requer áreas significativamente maiores que processos mecanizados 

de tratamento de efluentes, o que pode constituir séria desvantagem, principalmente 

para o atendimento de grandes populações (MONTEGGIA; SOBRINHO, 1999). 

Há diversas variantes dos sistemas de lagoas de estabilização, com 

diferentes níveis de simplicidade operacional e requisitos de área, como as lagoas 

facultativas, sistema de lagoas aeróbias seguidas por lagoas facultativas, lagoas 

aeradas facultativas e sistema de lagoas aeradas de mistura completa seguidas por 

lagoas de decantação. 

Além destas lagoas, cujo principal objetivo é a remoção da matéria 

carbonácea, existe também as lagoas de maturação, direcionadas à remoção de 

organismos patogênicos (VON SPERLING, 1996). 

As condições ambientais que interferem na eficiência de um sistema de 

tratamento por lagoa de estabilização são a radiação solar, a temperatura e o vento. 

De maneira geral, as lagoas de estabilização são bastante indicadas para regiões de 

clima quente, pois favorecem as atividades dos microrganismos e algas. 
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2.25. CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO DE ESTUDO 

 

A região do Submédio São Francisco, que está inserida no Semiárido 

brasileiro, é marcada por chuvas irregulares, longos períodos de seca e poucas 

áreas de terras agricultáveis. O clima da região segundo a classificação de Köppen 

é do tipo BSwh’, ou seja, semiárido com temperaturas médias anuais da ordem de 

26,03ºC e precipitação média de 522,3 mm (EMBRAPA SEMI-ÁRIDO, 2009). 

O Rio São Francisco é a principal fonte de abastecimento e desenvolvimento 

da região, atendendo basicamente à população ribeirinha e, em alguns casos, outros 

municípios da bacia hidrográfica por sistemas de adutoras. Na região, grande parte 

das suas águas encontra-se represada, e seus tributários, quase na totalidade, são 

temporários, ou seja, só apresentam fluxo nas épocas em que ocorrem precipitações 

pluviométricas. O confinamento de diversas fontes de água, durante o período de 

seca, confere características únicas e individuais para cada uma, acarretando sérias 

restrições em sua quantidade e qualidade. (HERMES et al., 2004) 

O município de Petrolina está localizado na região Submédia do rio São 

Francisco, no estado de Pernambuco. Localiza-se a 09º23'55" de latitude sul e a 

40º30'03" de longitude oeste, estando a uma altitude de 376 metros. Apresenta uma 

área de 4.558,398 km2 e população de 293.962 habitantes. Faz divisa com o estado 

da Bahia, pelo município de Juazeiro, que juntas, formam o maior aglomerado 

urbano do semiárido (IBGE, 2010). Juazeiro localiza-se a 09º27’04’’ de latitude sul e 

40º29’23’’ de longitude oeste, estando a uma altitude de 368 metros. Apresenta uma 

área de 6.500,679 km2 e população de 197.965 habitantes. 

Petrolina e Juazeiro são os principais municípios da Região Integrada de 

Desenvolvimento (RIDE) do Polo Petrolina-Juazeiro, criada pela Lei Complementar 

nº 113, e regulamentada pelo Decreto nº 4366, de 9 de setembro de 2002, na 

estrutura do Ministério da Integração Nacional, em setembro de 2001. Essa Ride 

abriga 610 mil habitantes em 34 mil quilômetros quadrados e abrange quatro 

municípios de Pernambuco - Petrolina, Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista e 

Orocó - e quatro da Bahia - Juazeiro, Casa Nova, Sobradinho e Curaçá. O primeiro 

projeto desta Ride que ganhou apoio foi o incentivo ao desenvolvimento do turismo 

associado à agricultura irrigada, ciência e tecnologia; e à vitivinicultura, ou 

enoturismo. A região tornou-se o segundo polo vitivinicultor do Brasil, com produção 
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anual de sete milhões de litros de vinho - 15% da produção nacional, sendo 30% de 

vinhos finos, premiados nacional e internacionalmente (BRASIL, 2002). 

 

 

2.25.1. ÁGUA NO SEMIÁRIDO 

 

A Região Nordeste ocupa 18,27% do território brasileiro, com uma área de 

1.561.177,8 km². O Semiárido nordestino ocupa 841.260,9 km (aproximadamente 

54% da área), caracterizando-se por apresentar reservas insuficientes de água em 

seus mananciais e índices pluviométricos de aproximadamente 500 mm anuais. O 

Brasil abriga a maior região semiárida contínua do mundo (SUDENE, 2010). 

O Nordeste brasileiro, com uma disponibilidade hídrica anual de 700 bilhões 

de m3, pode ser considerado de expressivo potencial hídrico; no entanto, somente 

24 bilhões de m3 permanecem efetivamente disponíveis, o restante, 97%, é 

consumido pelo fenômeno da evaporação que, em média, atinge 2000 mm anuais, e 

pelo escoamento superficial (REBOUÇAS; MARINHO, 1972 Apud. MELO et al., 

2009). Nesta região, a instabilidade climática é mais afetada por sua irregularidade 

que pela escassez, constituindo-se num grande obstáculo à permanência do homem 

no meio rural, devido à falta de água até mesmo para suprir suas necessidades 

básicas (BRITO et. al, 1999). 

O regime de chuvas é caracterizado por períodos longos de estiagem com 

secas devastadoras que provocam a “hibernação” das plantas e a morte dos 

animais. A capacidade de suporte da região é pequena e o desmatamento, já em 

enormes proporções, a reduz ainda mais. A história da região se caracteriza por 

grandes êxodos quando as secas são mais prolongadas (PADILHA et. al, 2004). 

Para contrapor o fenômeno das secas, que frequentemente provocam perda 

da produção agrícola na zona semiárida do Nordeste, gerando grandes problemas 

sociais, a fruticultura irrigada alavanca o desenvolvimento no Vale do São Francisco, 

promovendo um grande dinamismo na economia. A fruticultura irrigada é o principal 

vetor do desenvolvimento do Submédio São Francisco, notadamente das suas 

cidades-polo, Petrolina e Juazeiro, que se constituem em verdadeiros “paraísos” de 

desenvolvimento dentro do semiárido brasileiro. Isto porque com o crescimento da 

fruticultura se desencadeou uma sinergia de crescimento em praticamente todos os 

setores produtivos, como o industrial, comércio e turismo (CORREIA et. al, 2000). 
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2.25.2. RIO SÃO FRANCISCO 

 

O Brasil possui a rede hidrográfica mais extensa do globo, com 55.457km2. 

Muitos de seus rios destacam-se pela profundidade, largura e extensão, o que 

constitui um importante recurso natural. Em decorrência da natureza do relevo, 

predominam os rios de planalto. 

A Bacia do rio São Francisco é a terceira em importância no Brasil, ocupando 

8% do território nacional, com uma área de aproximadamente 645.000 km2.  

O rio São Francisco atende atualmente a um amplo espectro de demandas, 

envolvendo principalmente o aproveitamento do potencial hidroenergético, o 

abastecimento, a irrigação e a navegação. Fica evidenciada, entretanto, a existência 

de conflitos nesta bacia, alguns potenciais, outros já instalados, decorrentes de 

ações antrópicas que contribuem para a degradação do meio ambiente. O vale está 

dividido em quatro regiões fisiográficas: Alto, Médio, Submédio e Baixo São 

Francisco. A porção semiárida do vale localiza-se nas 3 últimas citadas (PERAZZO 

et.al, 2002).  

O rio São Francisco nasce em Minas Gerais, na serra da Canastra e 

atravessa o sertão semiárido mineiro, pernambucano e baiano, o que possibilita a 

sobrevivência da população ribeirinha de baixa renda, a irrigação de pequenas 

propriedades, a criação de gado e o desenvolvimento de polos urbanos. Seu 

aproveitamento hidrelétrico abastece não só a região Nordeste, mas também parte 

da região Sudeste. Até a sua foz, na divisa dos estados de Alagoas e Sergipe, o São 

Francisco percorre 3.160 km.  

Embora atravesse um longo trecho em clima semiárido, é um rio perene e 

navegável por cerca de 1.800 km, desde Pirapora (MG) até a cachoeira de Paulo 

Afonso (BA). Apresenta fortes quedas em alguns trechos, e tem seu potencial 

hidrelétrico aproveitado através das Usinas de Paulo Afonso, Sobradinho, Três 

Marias e Moxotó, entre outras. O rio São Francisco liga as duas regiões mais 

populosas e de mais antigo povoamento: Sudeste e Nordeste (PORTAL SÃO 

FRANCISCO, 2010). 

Devido aos seus usos preponderantes, o rio São Francisco está enquadrado 

como Corpo Hídrico de Classe 2, segundo a Deliberação nº 12 do Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio São Francisco, de 30 de julho de 2004. 
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III. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

Ao longo dos seus 3.160 km de extensão o rio São Francisco passa por 

inúmeras paisagens. Em seu trecho submédio banha as cidades-irmãs Petrolina e 

Juazeiro, sendo de suma importância para o desenvolvimento deste polo. 

A área de estudo compreende as margens do rio São Francisco em trecho 

urbano dos municípios de Petrolina e Juazeiro, totalizando aproximadamente 11 km. 

Todo o esgoto produzido por essas cidades, sendo tratado ou bruto, tem o São 

Francisco como destino final. Vale ressaltar que, segundo os planos municipais de 

saneamento, Petrolina ainda lança 25% do esgoto da cidade de forma in natura no 

rio; e Juazeiro, 33%.  

Na Figura 03 (ANA, 2012) observa-se que os municípios de Petrolina e 

Juazeiro estão entre as regiões da bacia do São Francisco que lançam alta carga 

orgânica no rio. 

 
Figura 03: Lançamento de carga orgânica na Bacia do São Francisco 

Fonte: ANA, 2012. 
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3.2. DEFINIÇÃO DOS PONTOS DE AMOSTRAGEM 

 

Realizou-se uma expedição, utilizando barco motorizado (Figura 04), às 

margens do rio São Francisco no perímetro urbano de Petrolina e Juazeiro com 

intuito de avaliar os pontos mais representativos.  

 

 
Figura 04: Barco utilizado para as coletas. Localização: 9º24’17,43”S; 40º29’49,10”O 

 

Optou-se então pela utilização de 06 pontos de pesquisa: O primeiro ponto 

deveria ser 500 metros antes de o rio receber influência das duas cidades e o último 

ponto deveria ser 500 metros depois do trecho urbano, bem no centro entre as duas 

margens. Desta forma, pode-se conhecer como a água chega neste polo e como ela 

sai, ou seja, pode-se determinar a influência que Petrolina e Juazeiro exercem no rio 

São Francisco. A escolha pelo valor de 500 metros foi devido ao fato de o rio São 

Francisco, neste trecho, ser capaz de depurar um lançamento de efluente bruto em 

500 metros (PERES, 2010). 

Foram encontrados e georreferenciados os pontos de lançamento do esgoto 

tratado das cidades. Em Petrolina, o deságue do efluente tratado se faz via Riacho 

das Porteiras. Já em Juazeiro o deságue acontece via canais abertos. Tanto o 

Riacho das Porteiras como os canais de Juazeiro deságuam no São Francisco. 

Estes pontos de deságue foram considerados representativos e adotados como 

pontos de pesquisa.  

Os outros dois pontos de pesquisa escolhidos foram pontos que não recebem 

deságue direto de esgoto, mas que sofrem influência das cidades. 

Assim, como se pode observar na Figura 05, os pontos de pesquisa 

escolhidos foram: um a montante e um a jusante da influência das cidades, no 

centro entre as margens (P1 e P6); os pontos de lançamento de esgoto tratado de 
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cada cidade (P2 e P4), nas margens; e, dois pontos de influência urbana, nas 

margens de cada município (P3 e P5). A descrição dos pontos pode ser visualizada 

na Tabela 05. 

 

 
Figura 05: Localização dos pontos de coleta. Ao norte, o município de Petrolina, e a sul, o município de Juazeiro. 
Fonte: Google Earth, 2012. 
 
Tabela 05: Caracterização dos Pontos de Pesquisa. 

Ponto Localização Coordenadas 

P1 Ponto a montante da influência 
urbana, no centro entre as 

margens. 

09º 25’ 18’’ S 
40º 32’ 22’’ O 

P2 Ponto de lançamento do esgoto 
tratado de Petrolina, à 5 metros 

da margem do rio. 

09º 24’ 14’’ S 
40º 31’ 19’’ O 

P3 Ponto de influência urbana à 
margem de Juazeiro. 

09º 24’ 30’’ S 
40º 30’ 35’’ O 

P4 Ponto de lançamento do esgoto 
tratado de Juazeiro, à 5 metros 

da margem do rio. 

09º 25’ 18’’ S 
40º 28’ 05’’ O 

P5 Ponto de influência urbana à 
margem de Petrolina. Sofre 

influência do curtume. 

09º 24’ 18’’ S 
40º 28’ 01’’ O 

P6 Ponto a jusante da influência 
urbana, no centro entre as 

margens. 

09º 25’ 18’’ S 
40º 32’ 22’’ O 
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3.3. COLETAS DE AMOSTRAS NO RIO SÃO FRANCISCO 

 

A amostragem foi realizada quinzenalmente nos pontos pré-determinados, 

entre os meses de outubro de 2011 e março de 2012. A escolha por estes meses 

deu-se para atingir período seco e período chuvoso na região, no entanto, não 

ocorreram chuvas volumosas mesmo no período considerado chuvoso. 

Foram coletadas amostras em cinco diferentes tipos de frascos, para cada 

ponto, em função do tipo de análise: frasco de vidro com volume de 300 mL para 

análise de fósforo; frasco de polietileno com volume de 300 mL para a análise de 

Coliformes Termotolerantes, previamente autoclavado durante 15 minutos, para 

garantir esterilidade; frasco de polietileno com volume de 200 mL, contendo 10 mL 

de Formaldeído P.A para análise de LAS e um frasco de 5.000 mL para as análises 

físico-químicas. Bimestralmente foram realizadas coletas para análise de metais. 

Para tanto, a amostra foi coletada em frasco de polietileno com volume de 500 mL, 

contendo 5 mL de ácido nítrico para preservação da amostra. 

No momento da coleta as amostras foram acondicionadas em caixa térmica 

com gelo e, posteriormente, encaminhadas imediatamente ao Laboratório de 

Engenharia Ambiental da Universidade Federal do Vale do São Francisco 

(UNIVASF), para início dos procedimentos analíticos.  

As amostras para análise de LAS foram encaminhadas para o Laboratório de 

Saneamento Ambiental, enquanto as de metais para o Laboratório de Química 

Fundamental, ambos da Universidade Federal de Pernambuco. 

   

 

3.4. COLETAS DE AMOSTRAS NAS LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO 

 
As coletas nas lagoas de estabilização foram realizadas bimestralmente. O 

objetivo foi observar a presença de LAS e metais pesados na entrada (afluente) e na 

saída (efluente) da lagoa. Desta forma, pode-se ter conhecimento sobre a eficiência 

das lagoas para tratamento destes parâmetros e, comparando os dados das lagoas 

com os do rio, observar a influência do despejo e do poder de diluição do rio.  

As lagoas escolhidas foram Manoel “dos Arroz” e João de Deus, localizadas, 

respectivamente, em um bairro nobre e em um bairro mais humilde do município de 
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Petrolina, o que permite também observar a diferença dos esgoto, e até dos hábitos, 

entre classes sociais distintas (Figuras 06 a 13) 

   
                  Figura 06: Lagoa João de Deus                              Figura 07: Afluente da Lagoa J.de Deus 

Localização: 09º21’06,02”S; 40º32’01,74”O.   

  
Figura 08: Coleta na entrada da lagoa João de Deus   Figura 09: Coleta na saída da lagoa João de Deus 

 

  
              Figura 10: Lagoa Manoel dos “Arroz”.                          Figura 11: Material Flotante na lagoa. 
           Localização: 9º22’45,42”S; 40º30’27,17”O. 
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Fig 12: Coleta na entrada da lagoa Manoel dos “Arroz”    Fig 13: Coleta na saída da lagoa Manoel dos “Arroz” 

 

A coleta dos esgotos foi realizada com um corpo coletor montado com garrafa 

PET. As amostras foram acondicionadas em frascos de polietileno com volume de 

200 mL, contendo 10 mL de Formaldeído P.A para análise de LAS; e frascos de 

polietileno com volume de 500 mL, contendo 5 mL de ácido nítrico para preservação 

da amostra, para avaliação do parâmetro metais. 

Essas amostras foram encaminhadas para análise no Laboratório de 

Saneamento Ambiental da Universidade Federal de Pernambuco. 

 

 

3.5. ANÁLISES REALIZADAS IN LOCO UTILIZANDO SONDAS NO RIO 

SÃO FRANCISCO 

 

Para a determinação dos parâmetros condutividade elétrica (C.E.), pH, 

temperatura e oxigênio dissolvido, foram utilizados, respectivamente um 

condutivímetro, um pHmetro e um oxímetro (para oxigênio e temperatura).  

O condutivímetro utilizado foi da marca Digimed, modelo DM-3P. O pHmetro, 

da marca Qualxtron modelo QX-110. Já o oxímetro, marca WTW modelo 3205. 
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3.6. ANÁLISES LABORATORIAIS 

 

Em laboratório, foram analisados os parâmetros: Sólidos Totais, Turbidez, 

Alcalinidade, Cloretos, Dureza Total e de Cálcio, DBO, Fósforo Total, LAS, 

Nitrogênio Total, Metais Pesados e Coliformes Termotolerantes. Para as análises 

foram utilizadas as metodologias indicadas pelo Standard Methods (APHA, 1998). 

 

 

3.7. DETERMINAÇÃO DOS ÍNDICES DE QUALIDADE DE ÁGUA 

 

O IQA é calculado pelo produtório ponderado das qualidades de água 

correspondentes aos parâmetros: temperatura, pH, OD, DBO (5 dias, 20ºC), 

coliformes fecais, nitrogênio total, fósforo total, sólidos totais e turbidez. Para tanto, a 

equação 1 é utilizada. 

(Eq. 1) 

 

onde: 

IQA : Índice de Qualidade das Águas, um número entre 0 e 100; 

qi : qualidade do i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 100, obtido da respectiva 

"curva média de variação de qualidade", em função de sua concentração ou medida; 

wi : peso correspondente ao i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 1, atribuído em 

função da sua importância para a conformação global de qualidade, sendo 

encontrado pela Equação 2. 

(Eq. 2)  

 

em que: 

n: número de parâmetros que entram no cálculo do IQA. 

No caso de não se dispor do valor de algum dos parâmetros, o cálculo do IQA 

é inviabilizado. 

A Tabela 06 mostra os pesos utilizados pela CETESB, para cada parâmetro. 

As curvas médias de variação de qualidade para cada parâmetro encontram-se no 

anexo 1. 
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A partir do cálculo efetuado, pode-se determinar a qualidade das águas 

brutas, que é indicada pelo IQA, variando numa escala de 0 a 100, conforme 

especificado na Tabela 07. 

 

Tabela 06: Pesos relativos para cada parâmetro no cálculo do IQA 

Parâmetros Pesos Relativos 

OD 0,17 

Coliformes Fecais 0,15 

pH 0,12 

DBO 0,10 

Fósforo Total 0,10 

Temperatura 0,10 

Nitrogênio Total 0,10 

Turbidez 0,08 

Sólidos Totais 0,08 

                    Fonte: CETESB, 2012. 

 

Tabela 07: Classificação da qualidade da água de acordo com o valor do IQA. 

Categoria   Ponderação 

Ótima 79 < IQA ≤ 100 

Boa 51 < IQA ≤ 79 

Regular 36 < IQA ≤ 51 

Ruim 19 < IQA ≤ 36 

Péssima IQA ≤ 19 

Fonte: CETESB, 2012. 

 

 

3.8. TESTE ESTATÍSTICO 

 

Foi realizada a análise de variância para os resultados dos Índices de 

Qualidade de Água e do parâmetro LAS. As médias foram comparadas pelo teste de 

Tukey ao nível de 5% de probabilidade.  
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3.9. OBTENÇÃO DE DADOS METEOROLÓGICOS 

 

Fatores meteorológicos como temperatura, pressão, radiação e precipitação 

influenciam diretamente nas características do ambiente aquático. Desta forma, é 

muito importante que sejam recolhidos os dados meteorológicos referentes ao 

momento em que a coleta das amostras de água foi realizada. 

A estação meteorológica mais próxima, e, portanto, capaz de fornecer dados 

mais seguros para a pesquisa, encontra-se no bairro Gercino Coelho, em Petrolina. 

É uma estação automática pertencente ao Instituto Nacional de Meteorologia 

(Inmet). 

Os dados meteorológicos referentes aos dias e horários das coletas foram 

coletados no site do Inmet (www.inmet.gov.br) e encontram-se descriminados na 

Tabela 08.  

 

      Tabela 08: Dados meteorológicos do momento das coletas 

Data da 
coleta 

Temperatura (ºC) Umidade (%) Precipitação* 
(mm) 

 Máxima Mínima Máxima Mínima  

11/10/2011 34,6 24,5 67 26 0,0 

26/10/2011 35,3 23,8 66 23 0,0 

10/11/2011 28,0 23,1 82 61 0,2 

24/11/2011 35,4 24,5 70 28 0,0 

07/12/2011 35,2 22,5 69 25 0,0 

13/12/2011 28,6 21,8 89 66 10,6 

13/01/2012 36,1 24,5 66 28 0,0 

26/01/2012 34,5 24,1 66 31 0,0 

09/02/2012 35,3 24,4 63 27 0,0 

28/02/2012 34,4 23,5 69 26 0,0 

14/03/2012 35,4 22,8 65 23 0,0 

28/03/2012 34,8 22,5 69 25 0,0 
      Fonte: INMET, 2012.  *Nas últimas 48 horas. 

 

A figura 14 explicita os gráficos de temperaturas máximas e mínimas, bem 

como a precipitação ocorrida durante o período da pesquisa, outubro de 2011 a 

março de 2012. 
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Figura 14: Gráficos de temperatura e precipitação no período de realização da pesquisa. 

 

Com a análise destes gráficos constata-se que a temperatura ambiente foi 

bastante alta no período da pesquisa. A amplitude térmica é grande, uma vez que a 

diferença entre temperaturas máximas e mínimas em um dia variam geralmente 

mais de 10ºC. Ocorreram poucas chuvas no período da pesquisa, e, quando 

ocorrido, em dias isolados no mês, não tendo exercido influência nos resultados das 

análises de água do rio São Francisco, uma vez que chuvas tão escassas não são 

capazes de “diluir” concentrações de compostos físicos, químicos ou microbiológicos 

em um rio com vazão alta. 

Há de se levar em conta também que o rio São Francisco, neste trecho 

pesquisado, apresenta baixíssima variação de vazão, devido ao regularizador à 

montante, a Usina Hidrelétrica de Sobradinho. Observou-se apenas aumento de 

vazão nos meses de janeiro e início de fevereiro, quando o rio estava mais cheio. 

Certamente, devido às chuvas a montante a Usina teve que liberar maior vazão da 

represa, quando também se observou mudanças nas características da água. 
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IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. RESULTADOS DAS ANÁLISES DAS AMOSTRAS 

 

A partir dos resultados obtidos com as análises laboratoriais foram calculados 

os Índices de Qualidade de Água (IQA) para cada ponto, em cada coleta. Os 

resultados serão apresentados inicialmente, para cada parâmetro individualmente e, 

em seguida, a conclusão obtida com o cálculo dos IQA´s.  

 

 

4.1.1. FÓSFORO TOTAL 

 

Os resultados das análises de fósforo, em mg.L-1, encontram-se 

descriminados na tabela 09. 

 

Tabela 09: Resultados das análises de fósforo, em mg.L
-1

. 

Dias P1 P2 P3 P4 P5 P6 

0 0,87 4,78 1,32 6,89 1,47 1,02 

15 2,38 6,14 2,53 11,25 8,24 2,53 

30 0,72 1,32 0,87 17,87 1,32 1,02 

44 3,13 2,68 2,83 2,68 2,08 2,68 

57 0,87 1,02 1,17 2,38 1,32 1,93 

63 1,17 2,08 1,47 16,21 2,08 2,23 

94 2,23 3,43 2,83 5,54 2,53 3,58 

107 3,88 6,59 4,78 18,02 4,63 3,88 

121 5,23 10,20 5,08 29,45 5,23 7,04 

140 7,49 9,90 4,03 37,57 5,69 4,48 

155 3,13 3,13 3,43 3,43 3,88 3,13 

169 1,62 5,08 1,02 2,08 1,32 1,62 

 

Com os dados da tabela 09 percebe-se que todos os valores encontram-se 

muito acima do permitido pela legislação (máximo de 0,1 mg.L-1).  

Os altos teores de fósforo são visualmente percebidos pela presença de 

muitas macrófitas às margens do rio, como exposto na figura 15. Altos teores de 

fósforo mostram um problema preocupante no tocante à qualidade das águas, uma 
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vez que este composto está diretamente relacionado com a eutrofização de corpos 

d´água. O parâmetro fósforo total faz parte do cálculo do IQA. 

 

 
Figura 15: Macrófitas às margens do rio São Francisco, em Petrolina (P2). 

 

A figura 16 revela a modificação da concentração de fósforo nos pontos de 

pesquisa, ao longo do tempo. 

 

 
   Figura 16: Concentração de fósforo, em mg.L

-1
, em cada ponto amostrado, ao longo do tempo. 

 

Com a análise da figura 16 percebe-se que, com exceção de P4, todos os 

pontos apresentam comportamentos semelhantes, com picos nos dias 15, 44 e 121. 

Este comportamento semelhante aponta para a presença do fósforo nas águas à 

montante da cidade. Em P4 observa-se comportamento diferenciado dos outros 

pontos, revelando que o despejo de esgoto do município de Juazeiro possui grande 

quantidade de fósforo, capaz de alterar as características químicas naquele ponto. 
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4.1.2. NITROGÊNIO TOTAL 

 

Na tabela 10, pode-se observar as concentrações de nitrogênio total 

encontradas nas análises, em mg.L-1. 

 

Tabela 10: Concentrações de nitrogênio total, em mg.L
-1

, nos pontos pesquisados. 

Dias P1 P2 P3 P4 P5 P6 

0 4,48 4,48 2,24 2,24 1,12 0,56 

15 1,12 1,12 1,12 22,96 1,12 0,56 

30 0 1,12 0 1,12 1,68 0 

44 0,56 4,48 0 11,76 17,92 0 

57 1,68 1,12 0 0,56 0,56 0 

63 0,56 3,36 0 20,16 0,56 0 

94 1,68 1,68 1,12 1,68 0 0 

107 1,12 3,36 0 1,68 1,12 0 

121 1,68 3,36 0,56 21,28 1,68 0 

140 2,24 3,92 0 7,84 0 0 

155 1,12 0,56 0,56 3,36 0,56 0,56 

169 2,24 3,36 0,56 1,12 2,24 0,56 

 

Desta forma, de acordo com as Tabelas 10 e 20 (Valores de pH) pode-se 

concluir que uma série de valores para a concentração de nitrogênio está acima do 

permitido por lei (os valores estão destacados em itálico na tabela).  

Apenas em P6 não foi encontrado nenhum valor acima do permitido, em 

todas as coletas. Como já esperado, em P2 e P4 teve maior ocorrência de altos 

teores de nitrogênio total. 

Surpreendentemente, em P1, o teor de nitrogênio total esteve acima do 

permitido por lei em 33% das coletas, revelando que a água já possui alta 

concentração de nitrogênio mesmo antes da influência da área urbana. Este 

parâmetro faz parte do cálculo do IQA. 

A figura 17 revela as modificações de concentração de nitrogênio total em 

cada ponto de pesquisa, ao longo do tempo. 
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  Figura 17: Concentração de nitrogênio total, em mg.L-1, ao longo do tempo, em cada ponto de pesquisa. 

 

Observando os dados de concentração de nitrogênio total percebe-se que são 

bem diferentes em cada ponto. Em P1 podem-se encontrar concentrações acima 

dos limites permitidos por lei, o que não era esperado, uma vez que esse ponto, a 

princípio não recebe influência urbana. Já em P6, o nitrogênio não foi detectável em 

grande parte das coletas, e nas que foi detectável, seu valor foi bem baixo, 

revelando o grande poder de depuração deste rio para com o nitrogênio. Em P5, a 

concentração de nitrogênio foi quase constante, com exceção da coleta número 

quatro. Esta coleta revelou problemas neste ponto em todos os parâmetros já 

avaliados.  

Em P3 o gráfico também se apresentou inconstante, no entanto, em apenas 

uma coleta (dia 94) a concentração de nitrogênio estava fora dos parâmetros 

permitidos por lei. Vale ressaltar que o valor encontrado (1,12 mg.L-1) é o mesmo na 

coleta de dia 15 e inferior ao valor encontrado na coleta de dia 0 (2,24 mg.L-1). No 

entanto, apenas na coleta do dia 94 o valor está fora do permitido por lei, uma vez 

que a lei estipula valores diferentes para determinadas faixas de pH. 

Em P2 e P4, assim como ocorreu para a maioria dos parâmetros anteriores, 

há inconstância do gráfico, devido ao despejo sazonal de efluentes. 

Vale ressaltar que, apesar dos compostos nitrogênio e fósforo estarem 

presentes em efluentes domésticos, não foi encontrada nenhuma relação nas 

variações de concentração em cada ponto, entre estes parâmetros. 
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4.1.3. COLIFORMES TERMOTOLERANTES 

 

Os valores encontrados nas análises para Coliformes Termotolerantes estão 

descriminadas na Tabela 11. 

 

Tabela 11: Resultados das análises para Coliformes Termotolerantes, em UFC/100mL. 

Dias P1 P2 P3 P4 P5 P6 

0 2 106 3 104 100 1 

15 25 106 58 106 200 2 

30 1 1 5 1710 316 11 

44 1 103 3 103 464 0 

57 1 3 8 14 400 36 

63 2 155 2 104 220 12 

94 3 305 3 104 40 0 

107 2 104 22 103 2 1 

121 0 104 37 105 100 0 

140 2 103 30 104 224 7 

155 2 13 14 104 102 7 

169 2 104 16 83 103 2 

 

Segundo a Resolução Conama 274/2000 (BRASIL, 2000), pode-se classificar 

a água quanto à balneabilidade, utilizando os valores de Coliformes 

Termotolerantes. Desta forma, nos pontos da pesquisa obteve-se o seguinte 

resultado: 

 P1 – Balneabilidade Excelente; 

 P2 – Imprópria para banho; 

 P3 – Balneabilidade Excelente; 

 P4 – Imprópria para banho; 

 P5 – Balneabilidade Muito Boa; 

 P6 – Balneabilidade Excelente. 

Vale ressaltar que os pontos P2 e P4, que apresentaram água imprópria para 

banho, são exatamente os pontos de despejo de esgoto tratado de Petrolina e de 

Juazeiro. 

A população de Petrolina e Juazeiro costuma utilizar o rio para recreação. Os 

locais preferidos pelos moradores e turistas são a Ilha da Rodeadouro e a orla de 
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Juazeiro, no ponto de coleta P3. Com relação à P3 observou-se que a água 

apresenta balneabilidade excelente, sem apresentar nenhum problema para os 

banhistas. A Ilha do Rodeadouro localiza-se à montante das cidades, logo, se 

utilizarmos P1 como parâmetro imagina-se que a água também apresente 

balneabilidade excelente. No entanto, como este local possui fluxo muito grande de 

pessoas e barraquinhas, não se pode fazer tal afirmação. 

Com relação aos demais usos deve-se observar a resolução Conama 357/05, 

que institui que não deverá ser excedido o valor de 1000 coliformes/100 mL de 

amostra 80% ou mais das amostras coletadas.  

Sendo assim, com o auxílio da Tabela 11 conclui-se que apenas P2 e P4 

encontram-se fora dos padrões para o parâmetro Coliformes Termotolerantes. 

Lembrando que este parâmetro faz parte do cálculo do IQA, tendo o segundo maior 

peso (0,15) entre os parâmetros utilizados. 

É importante lembrar que as bactérias coliformes estão presentes 

naturalmente no intestino de animais de sangue quente, sendo descartadas em suas 

fezes. Desta forma, é comum encontrar estas bactérias em grande quantidade em 

despejos de efluentes domésticos, no entanto, por lei, deve-se assegurar que o 

tratamento de esgotos elimine pelo menos 99% destas bactérias. Devido a isso, 

esperava-se encontrar uma concentração menor de coliformes nos pontos de 

despejo de esgoto tratado, porém, quando se compara às altas concentrações de 

nitrogênio e fósforo encontradas em P2 e em P4, não surpreende que a 

concentração de coliformes também esteja alta, mostrando a precariedade do 

tratamento.  
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4.1.4. DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO (DBO) 

 

Os valores de DBO encontrados nas análises, em mg.L-1, estão 

descriminados na Tabela 12. 

 
Tabela 12: Valores de DBO bruta, em mg.L

-1
, para cada ponto. 

Dias P1 P2 P3 P4 P5 P6 

0 0 07 0 02 0 0 

15 10 10 08 200 12 07 

30 13 60 13 80 16 14 

44 07 30 06 45 50 07 

57 05 07 05 06 06 05 

63 07 22 07 70 17 07 

94 08 10 09 10 10 08 

107 06 09 06 07 07 06 

121 13 18 13 34 14 06 

140 12 45 40 63 44 20 

155 0 09 09 10 09 08 

169 12 14 13 13 14 13 

 

Percebe-se que quase todos os valores encontrados estão acima do 

permitido por lei (mínimo de 5 mg.L-1). Em P2, em todas as coletas os valores de 

DBO estavam acima do permitido. Nos outros pontos, mesmo em P1 e P6, a DBO 

esteve dentro do que a lei permite, apenas esporadicamente.  

Tais resultados demonstram que a adição de matéria orgânica é alta no rio 

São Francisco, tornando alta a DBO. Este é um fato preocupante no tocante à 

qualidade da água neste trecho. Ressalta-se que a DBO faz parte do cálculo do IQA.  

A DBO é diretamente influenciada pela concentração de nitrogênio e fósforo 

na água. Quanto maiores os teores destes dois compostos, maior a proliferação de 

algas e microrganismos que necessitarão de oxigênio para suas atividades vitais, 

aumentando a demanda, ou seja, a DBO. 

Pode-se perceber claramente esta relação nas coletas de dia 15 e 63 no 

ponto P4, onde foram encontrados os maiores valores para DBO, bem como altas 

concentrações de nitrogênio e fósforo. Da mesma forma ocorreu em P5, na coleta 

de dia 44. 
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A figura 18 explicita a variação da DBO ao longo do tempo, em cada ponto. 

 

 
   Figura 18: Variação da concentração da DBO, em mg.L-

1
, em cada ponto. 

 

Com a análise da figura 18, observa-se que em P1, P3, P5 e P6, a 

concentração da DBO apresenta certa constância, com picos nos dias 30 e 140. Em 

P5 também ocorre alta no dia 44. P2 e P4 apresentaram gráficos com picos nos dias 

30, 63 e 140, da mesma forma que aconteceu com o fósforo total.  
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4.1.5. OXIGÊNIO DISSOLVIDO (OD) 

 

Na tabela 13 podem-se visualizar os teores de OD nos pontos pesquisados. 

 

Tabela 13: Teores de OD, em mg O2.L
-1

. 

Dias P1 P2 P3 P4 P5 P6 

0 7,47 6,49 7,80 6,72 7,58 7,62 

15 7,28 7,24 7,27 4,15 6,71 7,25 

30 7,54 7,03 7,44 1,83 5,88 7,45 

44 7,21 7,09 7,58 7,51 6,98 7,44 

57 7,84 7,68 8,04 7,24 6,54 8,21 

63 7,84 4,98 7,61 4,16 4,45 7,68 

94 7,71 7,10 7,56 3,36 5,95 7,67 

107 7,63 6,27 7,90 7,51 7,06 7,88 

121 7,39 6,18 7,20 2,77 6,47 7,55 

140 6,53 5,20 6,35 3,30 5,69 6,12 

155 5,35 4,70 5,05 4,19 4,36 5,35 

169 5,15 4,14 5,03 4,88 3,95 5,09 

 

Pode-se observar que em P1, P3 e P6 todos os valores de OD estiveram 

dentro das normas (mínimo de 5 mg.L-1).  

Em P2 e P5, os valores estiveram fora das normas em 25% das coletas. Já 

em P4, os resultados foram mais críticos, estando fora dos padrões em 66% das 

coletas. 

Desta forma, conclui-se que a água chega à área de influência dos municípios 

com um teor de OD satisfatório. Sofre grande impacto dos efluentes lançados, 

principalmente pelo município de Juazeiro, depurando e tornando aos padrões 500 

metros após a área de influência dos municípios. 

Provavelmente o tratamento dos efluentes domésticos de Juazeiro não está 

ocorrendo de forma satisfatória, uma vez que, comparativamente a Petrolina, a 

vazão de lançamento de efluentes em Juazeiro é menor, no entanto, os parâmetros 

analisados estão revelando piores condições. 

O OD é um importante parâmetro no cálculo do IQA, sendo o que possui 

maior peso (0,17). 
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A figura 19 revela as variações nas concentrações de OD em cada ponto 

pesquisado, ao longo do tempo. 

 

 
   Figura 19: Concentração de OD, em mg.L

-1
, ao longo do tempo, em cada ponto pesquisado. 

 

Com a análise da figura 24 pode-se perceber que em P1, P3 e P6, as curvas 

são parecidas e quase constantes. Nestes pontos, o teor de OD esteve dentro dos 

padrões em todas as coletas. 

No entanto, em P2, P4 e P5 percebem-se grandes variações e teores de OD 

fora dos limites previstos por lei, em várias coletas. Estas alterações se devem 

respectivamente aos lançamentos de efluentes de Petrolina, de Juazeiro e de um 

curtume.  

Fica nítido o impacto negativo causado pelo despejo destes efluentes, mesmo 

tratados. No entanto, o grande volume de água do rio São Francisco e seu poder de 

mistura, realizam rapidamente a depuração destes efluentes, tanto que de P5 para 

P6, a situação já adquire novamente a normalidade. 

Cabe destacar que os menores teores de OD encontrados estão diretamente 

relacionados com os maiores valores de DBO, o que já era de se esperar, uma vez 

que quanto maior a demanda de oxigênio, mais este gás será consumido e menor 

será sua disponibilidade. 

Em P4 isto se torna bem nítido. No dia 15, por exemplo, encontrou-se a 

concentração de OD em 4,15 mg.L-1, com respectiva DBO de 200 mg.L-1.  
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4.1.6. TEMPERATURA 

 

Os valores de Temperatura encontrados nos pontos de coleta, em ºC, estão 

descritos na tabela 14. 

 

Tabela 14: Valores de temperatura, em ºC, em cada ponto. 

Dias P1 P2 P3 P4 P5 P6 

0 24,2 24,9 24,7 24,6 24,6 24,3 

15 25,3 25,7 25,7 25,7 25,5 25,3 

30 25,1 25,0 25,4 25,7 25,0 25,1 

44 25,7 26,7 26,6 26,5 26,8 25,9 

57 25,5 25,7 25,9 25,9 25,9 25,7 

63 26,5 26,6 26,7 27,0 26,9 26,5 

94 26,2 26,4 26,5 26,4 26,4 26,2 

107 25,7 25,9 26,1 26,1 25,9 25,7 

121 25,6 25,2 26,1 26,0 26,0 25,6 

140 25,5 26,2 26,0 27,9 25,9 25,5 

155 25,7 25,9 26,0 25,8 25,9 25,7 

169 25,9 26,1 26,2 26,1 26,1 25,9 

 

Observa-se que a temperatura da água não varia muito em cada ponto, 

durante o período da pesquisa, nem de um ponto para outro na mesma coleta, 

apresentando variações máximas em torno de 2ºC. Isso é importante para a fauna e 

flora local, que não sofre com variações abruptas de temperatura. 

A temperatura se relaciona com a concentração de OD na água. Espera-se 

que, quanto maior a variação de temperatura, menor a saturação de OD. Essa 

correlação foi percebida em alguns pontos. Por exemplo, no dia 63, as temperaturas 

estavam mais altas do que o normal e, as concentrações de OD, mais baixas. É 

importante lembrar que a concentração de OD se relaciona com várias outras 

variáveis, como o nitrogênio e o fósforo, fazendo que os parâmetros de qualidade se 

inter-relacionem. Desta forma pode-se esperar que, se as concentrações de 

nitrogênio e fósforo estão altas, haverá aumento na DBO, aumento da temperatura e 

decréscimo do OD. 
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4.1.7. CONDUTIVIDADE ELÉTRICA (C.E.) 

 

Os valores de C.E. medidos em cada ponto, na unidade uS.cm-1, estão 

descriminados na tabela 15. 

 

Tabela 15: Valores de condutividade elétrica, em uS.cm
-1
 

Dias P1 P2 P3 P4 P5 P6 

0 60,2 224,0 61,3 99,2 64,1 60,5 

15 60,7 90,9 62,0 351,0 113,3 61,1 

30 23,7 151,9 61,5 495,0 0,51 61,1 

44 58,3 206,0 60,2 68,8 924,0 59,3 

57 58,4 59,3 58,9 59,2 474,0 59,8 

63 56,7 70,0 58,1 592,0 101,3 57,5 

94 55,6 74,6 56,9 141,0 80,6 56,1 

107 57,3 188,9 58,1 307,0 63,1 57,8 

121 58,8 132,0 59,6 500,0 61,1 58,8 

140 107,1 298,0 102,4 510,0 104,6 109,6 

155 80,1 96,4 71,6 207,0 87,2 77,2 

169 59,5 102,7 94,7 104,2 365 94,7 

 

A figura 20 explicita a variação de C.E. em cada ponto, ao longo do tempo. 

 

 
   Figura 20: Condutividade Elétrica nos pontos amostrados, ao longo do tempo, em uS/cm. 

 

Através da figura 20 percebe-se que em P1, P3 e P6 a C.E. possui 

linearidade até o dia 121, aumentando a partir daí. Em P5, ocorreu um grande 
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aumento no dia 44, bem como ocorrido em outros parâmetros. Em P2 e P4, devido à 

grande variação sazonal do lançamento de esgotos, não se percebe nenhuma 

linearidade. 

O parâmetro C.E. não é utilizado no cálculo do IQA 

 

. 

4.1.8. SÓLIDOS TOTAIS 

 

Na tabela 16 estão dispostos os teores de Sólidos Totais, em cada ponto. 

 

Tabela 16: Teor de sólidos totais, em mg.L-1, nos pontos de pesquisa. 

Dias P1 P2 P3 P4 P5 P6 

0 93 193 96 112 96 77 

15 60 87 64 327 78 65 

30 36 66 39 156 79 31 

44 91 196 90 203 440 89 

57 62 79 42 77 54 50 

63 33 78 48 231 43 40 

94 76 129 118 139 150 153 

107 123 170 74 87 88 111 

121 111 168 82 315 128 95 

140 84 153 97 227 78 96 

155 125 121 131 208 137 119 

169 87 130 87 84 142 82 

 

Todas as amostras encontraram-se dentro dos padrões (máximo de 500 

mg.L-1). O parâmetro Sólidos Totais participa do cálculo do IQA, no entanto, 

juntamente com o parâmetro Turbidez, são os que apresentam menor peso (0,08). 

O teor de sólidos na água está diretamente relacionado com sua 

condutividade elétrica, uma vez que a condutividade depende da concentração de 

íons na solução e da temperatura. A maior concentração de sólidos totais 

encontrada (em P5 no dia 44) foi também o maior valor de condutividade elétrica 

encontrado. Da mesma forma, o menor teor de sólidos totais encontrado (dia 63 em 

P1) apresentou C.E. entre os valores mais baixos. 
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4.1.9. TURBIDEZ 

 

A tabela 17 explicita os valores encontrados para Turbidez, em UNT. 

 

Tabela 17: Valores de Turbidez nos pontos amostrados, em UNT. 

Dias P1 P2 P3 P4 P5 P6 

0 2,13 15,0 3,15 5,43 2,43 2,11 

15 1,94 5,26 2,50 7,07 3,64 2,25 

30 2,09 1,84 2,20 9,17 4,07 1,77 

44 1,97 13,6 2,15 4,01 10,8 1,91 

57 0,42 2,14 3,41 3,13 2,29 2,16 

63 1,85 9,73 2,01 13,46 7,69 1,97 

94 1,88 9,89 3,12 13,52 8,05 2,43 

107 26,6 34,1 25,3 28,3 25,9 27,2 

121 35,4 39,6 38,8 51,1 32,6 34,4 

140 37,1 37,5 43,4 70,4 36,4 37,9 

155 25,7 24,4 26,4 26,1 25,6 26,0 

169 13,6 16,9 17,1 15,4 15,8 13,8 

 

Todos os valores encontrados para Turbidez encontraram-se dentro dos 

padrões permitidos por lei (máximo de 100 UNT). A Turbidez participa do cálculo do 

IQA. 

A figura 21 revela as variações de turbidez, nos pontos amostrados, ao longo 

da pesquisa. 

 

 
   Figura 21: Turbidez ao longo do tempo, nos pontos de pesquisa, em UNT. 
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Com a análise da figura 21 constata-se que o parâmetro turbidez tem valores 

baixos e praticamente constantes, em cada ponto, até o dia 94. Após este período, 

observa-se um aumento brusco na turbidez. Com as chuvas à montante, muitas 

partículas são carreadas. São estas partículas que aumentam a turbidez da água, 

mudando o aspecto esverdeado para amarronzado. 

As partículas são avaliadas pelo parâmetro sólidos totais. Desta forma, pode-

se relacionar o teor de sólidos com a turbidez: quanto maior a quantidade de sólidos, 

maior a turbidez da água. 

Relacionando os resultados encontrados, percebe-se que o teor de sólidos 

totais praticamente dobra em todos os pontos entre os dias 63 e 94, mesmo período 

em que a turbidez tem grande elevação. 

Percebe-se também que a turbidez atinge um pico no dia 140, tornando a 

decair em seguida (fato causado pelo cessar das chuvas à montante) e 

readquirindo, aos poucos, o aspecto esverdeado, característico das águas do rio 

São Francisco. 
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4.1.10. CLORETOS 

 

Os resultados alcançados com as análises para o parâmetro Cloretos, 

expressos em mg Cl.L-1, estão discriminados na Tabela 18. 

 

Tabela 18: Teores de Cloretos, em mg,L
-1

, para cada ponto analisado. 

Dias P1 P2 P3 P4 P5 P6 

0 1,75 35,60 2,62 3,69 3,25 2,52 

15 3,11 5,59 2,87 74,37 11,07 3,89 

30 1,80 8,74 1,75 36,96 13,89 1,36 

44 2,28 29,58 2,53 27,40 138,10 1,70 

57 1,89 1,99 2,48 2,43 2,23 1,60 

63 2,57 24,72 2,47 47,12 6,61 3,30 

94 2,28 8,31 2,23 6,02 3,59 1,99 

107 1,75 20,16 2,57 4,66 3,59 1,80 

121 1,65 22,73 2,71 58,58 13,36 1,75 

140 1,46 26,57 1,99 40,56 3,79 2,67 

155 2,18 5,44 4,08 13,36 3,84 2,14 

169 0,29 18,21 1,41 1,94 26,23 1,60 

 

Em nenhuma das coletas, em nenhum ponto, a concentração de cloretos 

ultrapassou o valor permitido por lei: 250 mg.L-1. 

No caso de cloretos também se observa um padrão: valores mais baixos em 

P1 e P6, valores intermediários em P3 e valores mais altos em P2, P4 e P5. Tal fato 

é justificável uma vez que, em P1 ainda não houve a interferência dos despejos dos 

municípios e em P6 já ocorreu depuração. Em P3 os valores foram intermediários, 

por ser um ponto de influência dos despejos urbanos. Em P2 e P4 os valores são 

mais altos, pois as coletas foram realizadas muito próximas aos despejos de esgoto 

tratado dos municípios de Petrolina e Juazeiro, respectivamente.  

A concentração de cloretos relaciona-se com a concentração de sólidos 

totais, uma vez que os cloretos são sais, que por sua vez, são sólidos. Ou seja, é de 

se esperar que quanto maior a concentração de cloretos, maior a concentração de 

sólidos. Isso é corroborado quando se avalia que onde foi encontrada a maior 

concentração de cloretos, também foi encontrada a maior concentração de sólidos 
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totais (em P5 dia 44). Da mesma forma, a segunda maior concentração de cloretos 

equivale à segunda maior concentração de sólidos totais (em P4 dia 121). 

Mais uma vez se observa que a água do rio sofre modificações em suas 

características químicas pela ação dos despejos domésticos e industriais das duas 

cidades, porém, é capaz de depurar e voltar a ter características em P6, bem 

próximas às encontradas em P1. 

A figura 22 revela as concentrações de cloretos ao longo do tempo, em cada 

ponto. 

 
  Figura 22: Concentração de cloretos ao longo do tempo, nos pontos amostrados. 

 
Em P1, P3 e P6 não se observa grandes variações na concentração de 

cloretos, ao longo do tempo. No entanto, em P5 percebe-se uma alta drástica no dia 

44, como ocorrido com a C.E. e outros parâmetros, corroborando a hipótese que 

este ponto, neste período, recebeu descarga de efluente diferente ou com vazão 

maior.  

Em P2 e P4 observa-se muita flutuação ao longo do tempo, justificada uma 

vez que as características químicas dos esgotos lançados não têm um padrão. 

O parâmetro cloretos não é utilizado para o cálculo do IQA. 
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4.1.11. DUREZA 

 

Na tabela 19 visualizam-se os valores de dureza das amostras coletadas. 

 

Tabela 19: Valores de Dureza Total, de Cálcio e de Magnésio, em mg CaCO3.L
-1

. 

 P1 P2 P3 

Dias Total Ca Mg Total Ca Mg Total Ca Mg 

0 25,2 18,4 6,8 40,2 33,6 6,6 26,8 22,6 4,2 

15 21 14 07 25 20 05 21 20 01 

30 21,6 18 3,6 25,7 19,2 6,5 20,8 17,9 2,9 

44 24 12,8 11,2 40,8 29,5 11,3 31,1 24,4 6,7 

57 25,3 18 7,3 20,9 17,9 03 22,4 14,4 08 

63 25,5 21 4,5 32,6 29 3,6 20,2 19,2 01 

94 24,7 16 8,7 31,8 26 5,8 34,1 15,2 18,9 

107 27,8 23 4,8 47,9 35,4 12,5 25,7 19,6 6,1 

121 24,9 17,7 7,2 61,8 36,3 25,5 28,5 23,5 05 

140 26,6 24,4 2,2 41,9 30,3 11,6 24,6 21,3 3,3 

155 24,8 19,1 5,7 25,3 20,3 05 24,7 18,8 5,9 

169 25,8 22,8 03 36,6 31,1 5,5 26 20,9 5,1 

 P4 P5 P6 

Dias Total Ca Mg Total Ca Mg Total Ca Mg 

0 29,8 21 8,8 24,1 20,2 3,9 24 18,8 5,2 

15 86 49 37 26 17 09 23 14 09 

30 68,2 42,8 24,5 22,7 18,5 4,2 22 19 03 

44 55,6 46,9 8,7 37,1 23,3 13,8 27 18,9 8,1 

57 20,7 17,6 3,1 20,9 16,6 4,3 20,1 17,7 2,4 

63 62,8 61,7 1,1 25,5 22,7 2,8 23 21 02 

94 27,2 25,8 1,4 31,7 17,5 14,2 24,7 18,1 6,6 

107 23,1 19,8 3,3 25,9 20,2 5,7 22,9 20,3 2,6 

121 72,5 55 17,5 24 23,6 0,4 25,1 23,9 1,2 

140 72,7 42,4 30,3 26,1 18,5 7,6 23,6 18,9 4,7 

155 32,8 26,1 6,7 24 19,7 4,3 24,9 21 3,9 

169 25,9 21 4,9 29,4 23,3 6,1 26,5 22,2 4,3 

 

De acordo com os dados das tabelas 04 e 19, conclui-se que as águas do rio 

São Francisco, nos pontos de coleta, quanto à dureza, são classificadas como Mole. 
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Houve uma única exceção em P4, na coleta de dia 15, em que a água estava no 

grau de dureza Moderado. No entanto, foi um caso isolado. 

Desta forma, evidencia-se que as águas, nos pontos de coleta, estão dentro 

dos valores permitidos por lei, quanto à dureza. No entanto, este parâmetro não faz 

parte do cálculo do IQA. 

A figura 23 revela a variação da Dureza ao longo do tempo, para cada ponto.  

 

 
   Figura 23: Dureza total, em mg.L

-1
, em capa ponto pesquisado, ao longo do tempo. 

 

A partir da análise da figura 23, pode-se observar que em P1, é onde 

apresenta maior constância de dados ao longo do tempo. Em P3, P5 e P6 

observam-se gráficos inconstantes, porém, parecidos, com picos nos dias 44 e 94. 

Em P2 e P4 há grandes variações nos gráficos, assim como visto para todos os 

outros parâmetros analisados. 

A dureza total influencia nas propriedades de outros parâmetros, por exemplo, 

o LAS. Em águas com teores de dureza total superiores a 100 mg.L-1 ocorre a 

precipitação do LAS como sais de cálcio ou magnésio, limitando a sua propriedade 

tensoativa. No entanto, no caso das amostras analisadas no rio São Francisco, não 

se observou este tipo de influência, uma vez que mesmo nos pontos de lançamento 

de efluentes a dureza total está sempre abaixo de 100 mg.L-1. 
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4.1.12. ALCALINIDADE 

 

Os resultados alcançados com as análises para o parâmetro alcalinidade, 

expressos em mg.L-1, estão discriminados na tabela 20. 

 

Tabela 20: Resultados das análises para o parâmetro alcalinidade, em mg.L
-1

.  

Dias P1 P2 P3 P4 P5 P6 

 P* T** P* T** P* T** P* T** P* T** P* T** 

0 22 26 56 60 26 30 32 36 24 28 22 26 

15 28 30 20 30 20 28 152 190 24 32 20 26 

30 24 28 24 34 22 28 78 92 22 32 20 26 

44 24 28 50 62 22 28 60 96 60 76 22 26 

57 24 28 20 26 24 28 22 26 24 28 20 26 

63 22 28 36 48 20 24 110 140 22 28 20 26 

94 38 42 42 46 24 34 30 38 28 32 24 30 

107 32 34 40 50 20 26 24 34 20 30 18 26 

121 26 30 46 54 22 30 156 180 16 28 22 28 

140 32 36 88 94 26 30 126 200 28 32 28 30 

155 40 44 24 40 30 38 52 58 34 40 24 44 

169 26 32 30 46 24 30 48 54 32 36 26 32 

*Alcalinidade Parcial; **Alcalinidade Total. 

 

A partir da tabela 20, constata-se que nenhum valor para alcalinidade está 

fora dos padrões estabelecidos (mínimo de 20 mg.L-1). Vale ressaltar que este 

parâmetro não é utilizado para o cálculo do IQA. 

Pode-se observar também que os valores de alcalinidade, em quase todas as 

coletas, seguem um padrão: valores mais baixos em P1 e P6, valores intermediários 

em P3 e P5 e valores mais altos em P2 e P4. Tal fato é justificável uma vez que, em 

P1 ainda não houve a interferência dos despejos dos municípios e em P6 já ocorreu 

depuração. Em P3 e P5 os valores foram intermediários, pois são pontos de 

influência dos despejos urbanos, no entanto, em P2 e P4 os valores são mais altos, 

pois as coletas foram realizadas muito próximas aos despejos de esgoto tratado dos 

municípios de Petrolina e Juazeiro, respectivamente. 
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Desta forma, fica nítido que o rio está sofrendo com a ação dos despejos, 

apesar de estar dentro dos padrões para este parâmetro, porém rapidamente se 

recupera da ação do efluente. 

Pode-se relacionar a alcalinidade com a dureza da água. Quanto maior o teor 

de CaCO3, maior será a dureza e, sendo este sal alcalino, aumentará a alcalinidade 

da água. Sendo assim, pode-se observar essa relação observando-se que o maior 

valor de alcalinidade encontrado equivale ao maior valor de dureza total encontrado 

(em P4 dia 15). 

Através da figura 24 podem-se visualizar as variações da alcalinidade, ao 

longo do tempo, em cada ponto. 

 

 
   Figura 24: Variações de alcalinidade total, ao longo do tempo, nos pontos de pesquisa. 

 

Percebe-se que em P2 e P4 não há linearidade. Isso se deve às modificações 

sazonais que o lançamento de esgotos dos municípios gera nestes pontos. 

Em P1, P3 e P6, observa-se linearidade até o dia 94. Certa inconstância a 

partir daí, certamente deve-se ao fato de que, no estado de Minas Gerais estava 

ocorrendo fortes chuvas, o que modifica bastante as características físico-químicas 

da água em toda a extensão do rio. Neste período, inclusive, o rio São Francisco 

que é sempre verde nesta região, estava marrom, muito turvo. 

Junto com as abundantes águas de chuva, são carreadas muitas partículas 

contendo uma infinidade de poluentes e microrganismos, responsáveis por 

alterações da qualidade da água. Tais alterações foram observadas também em 

outros parâmetros, neste período. 
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Em P5, observa-se uma modificação drástica no dia 44. Como este ponto é 

próximo ao lançamento de efluentes de um curtume, embora não tenha sido feita 

avaliação específica, provavelmente o curtume tenha lançado neste período algum 

rejeito diferente ou em quantidade muito maior do que o normal. Alterações também 

foram observadas em outros parâmetros. 

 

 

4.1.13. PH  

 

A tabela 21 revela os valores de pH nos pontos pesquisados. 

 

Tabela 21: Valores de pH nos pontos amostrados na pesquisa. 

Dias P1 P2 P3 P4 P5 P6 

0 7,30 7,22 7,28 7,21 7,29 7,25 

15 7,84 7,42 7,80 6,94 7,46 7,42 

30 7,69 7,54 7,76 6,93 7,29 7,50 

44 7,89 7,56 7,84 7,75 7,98 7,69 

57 7,76 8,08 7,97 7,85 7,78 7,66 

63 7,64 7,32 7,60 7,13 8,34 7,64 

94 9,15 8,65 8,60 8,79 8,40 8,41 

107 7,72 7,75 7,65 7,17 7,37 7,54 

121 8,09 7,65 7,22 6,63 7,21 6,89 

140 7,26 6,82 6,57 7,04 6,40 6,31 

155 7,29 6,23 6,25 6,40 6,20 6,15 

169 7,86 7,62 7,54 7,51 7,52 7,49 

 

Com exceção do valor encontrado para P1 no dia 94, todos os outros se 

encontraram dentro dos padrões estipulados por lei (entre 6 e 9). O pH faz parte do 

cálculo do IQA, sendo o terceiro parâmetro mais importante (peso 0,12). 

O pH se relaciona diretamente com a alcalinidade: quanto maior a 

alcalinidade de uma amostra, maior será a dificuldade de ocorrer variações no pH. 

Por exemplo, no dia 94 em P1 observou-se pH 9,15. A alcalinidade total 

correspondente foi de 42 mg.L-1, um valor considerado intermediário dentre todos os 

encontrados na pesquisa. Da mesma forma, quando encontrados os maiores valores 
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para alcalinidade, observou-se que o pH estava muito perto da neutralidade (em P4, 

dias 15 e 63). 

A figura 25 explicita as modificações de pH, em cada ponto amostrado, ao 

longo do tempo da pesquisa. 

 

 
  Figura 25: Variações do pH nos pontos de pesquisa. 

 

Com a análise da figura 25 observa-se que não ocorrem grandes alterações 

em nenhum dos pontos. Apenas no dia 94 todos os pontos de pesquisa apresentam 

um pico. Esta coleta coincide com a data em que se observam visualmente 

modificações na água do rio (da cor verde para marrom) devido à influência das 

chuvas no estado de Minas Gerais. Logo, pode-se concluir que a água está 

chegando à região com grandes alterações físico-químicas causadas pelas chuvas à 

montante, uma vez que a chuva arrasta partículas contendo diversos tipos de 

poluentes. 
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4.1.14. LAS  

 

Na tabela 22 encontram-se os valores da concentração de LAS resultantes da 

análise das amostras, em µg.L-1. 

 

Tabela 22: Concentração de LAS nos pontos pesquisados, em µg.L
-1

. 

Dias P1 P2 P3 P4 P5 P6 

0 153,89 29,62 114,55 260,27 96,99 83,95 

15 74,99 64,67 59,83 185,74 155,45 86,23 

30 45,73 102,06 80,9 2151,13 115,96 101,33 

44 178,87 189,57 275,31 452,43 260,79 201,88 

57 98,62 144,42 120,77 519,73 97,84 158,00 

63 186,11 64,64 33,33 64,89 39,62 118,88 

94 190,97 277,07 217,44 1815,97 260,52 299,71 

107 30,7 47,86 37,99 348,23 41,47 97,23 

121 33,13 248,74 37,84 133,07 50,37 122,06 

140 22,06 204,69 24,99 34,56 25,64 169,89 

155 66,24 247,17 71,29 162,05 72,64 372,05 

169 102,15 112,54 375,06 108,68 56,76 84,81 

 

A figura 25 explicita as variações da concentração de LAS em cada ponto, ao 

longo da pesquisa. 

 

 
   Figura 25: Concentração de LAS, em ug.L

-1
, ao longo do tempo, em cada ponto. 
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Com a observação da tabela 22 e da figura 25, percebe-se que apenas em P4 

a concentração de LAS ultrapassou o limite permitido por lei (máximo de 500 µg.L-1). 

Este ponto localiza-se muito próximo ao despejo de esgoto doméstico de Juazeiro. 

Torna-se evidente que a cidade está despejando este composto em altas 

concentrações no rio. 

Fica claro também que, em todos os demais pontos da pesquisa, a 

concentração de LAS variou muito entre uma coleta e outra, mas nunca ultrapassou 

o parâmetro permitido por lei, inclusive em P2. 

Logo, ao observar concentrações tão altas em P4, conclui-se que a cidade de 

Juazeiro lança uma carga de LAS no rio São Francisco muito maior do que lança o 

município de Petrolina. 

Através do teste de Tukey confirmou-se que P4 apresentou a maior média, 

diferindo significativamente de todos os outros pontos. Os outros pontos não 

diferiram significativamente entre si, tendo P1 apresentado a menor média. 

 

 

4.1.15. METAIS 

 

Os metais analisados nesta pesquisa foram Ferro, Cobre e Cromo. Os valores 

encontrados, em mg.L-1, encontram-se na tabela 23.  

Tabela 23: Valores de metais pesados no rio São Francisco, em mg.L
-1
. 

Ferro P1 P2 P3 P4 P5 P6 

25/11/2011 0,287 Muito alto 0,357 Muito alto 0,233 0,095 

27/01/2012 0,321 0,875 0,447 Muito alto Muito alto 0,121 

28/03/2012 Muito alto 0,824 0,849 Muito alto Muito alto Muito alto 

Cobre P1 P2 P3 P4 P5 P6 

25/11/2011 n.d. Muito alto Muito alto Muito alto 0,011 n.d. 

27/01/2012 Muito alto Muito alto 0,001 Muito alto Muito alto n.d. 

28/03/2012 n.d. 0,001 n.d. 0,001 Muito alto n.d. 

Cromo P1 P2 P3 P4 P5 P6 

25/11/2011 Muito alto 0,277 0,122 0,094 0,126 0,070 

27/01/2012 0,133 0,101 0,117 0,110 0,127 0,115 

28/03/2012 0,080 0,085 0,097 0,109 0,120 0,082 

*Muito Alto: acima da curva de absorbância – 5,0 mg.L
-1
; **n.d.: não detectável. 
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A partir dos resultados alcançados nas análises observa-se que, na coleta de 

novembro a concentração de Ferro esteve alta (>0,3 mg.L-1) em P2, P3 e P4, ou 

seja, nos pontos de descarte das concessionárias e na área de influência urbana de 

Juazeiro. 

Na coleta de janeiro a concentração de Ferro esteve alta em todos os pontos, 

com exceção de P6. Já na coleta de março a concentração de Ferro esteve acima 

dos limites estabelecidos em todos os pontos. Apesar disso, não chegam a ser 

observadas mudanças na cor da água, causadas pela alta concentração de Ferro. 

Um fato que chama atenção é a alta concentração de Ferro já em P1, 

indicando que a água já está chegando com alto teor deste elemento na região, 

sofrendo ainda acréscimo dos despejos das cidades. No entanto, apenas em uma 

coleta a concentração de Ferro está acima dos limites em P6, indicado que pode 

estar ocorrendo a precipitação do Ferro, o que diminui sua concentração. 

Com relação ao Cobre e com o auxílio da tabela 23 percebe-se que na coleta 

de novembro a concentração esteve acima do permitido por lei (>0,009 mg.L-1)nos 

pontos P2, P3, P4 e P5. Já na coleta de janeiro esteve acima do permitido em P1, 

P2, P4 e P5. Em março a concentração de Cobre esteve alta apenas em P5. Fica 

evidente que não há constância, revelando variação sazonal deste composto na 

água. 

Surpreendentemente, a concentração de Cromo esteve dentro dos padrões 

estabelecidos por lei (máximo de 0,5 mg.L-1), em todos os pontos e em todas as 

coletas. Mesmo em P5 que recebe o despejo do curtume de Petrolina, os resultados 

foram bastante satisfatórios, o que indica um tratamento eficiente do efluente pelo 

curtume antes de ser lançado ao rio. Vale ressaltar que as coletas bimestrais dão 

apenas um indício da situação, podendo não condizer com a realidade sempre. 

No geral, percebe-se que a predominância ainda é de lançamento de 

efluentes domésticos, uma vez que, apesar de alguns metais apresentarem 

concentrações acima do permitido por lei em alguns pontos, não ocorrem valores 

altíssimos, nem a modificação da cor da água, causada pelo excesso de alguns 

metais. Além disso, como geralmente foram observadas maiores concentrações de 

alguns metais nos pontos de despejos de efluentes domésticos (P2 e P4), devem 

estar ocorrendo ligações clandestinas de efluentes industriais à rede coletora de 

efluentes domésticos. 
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4.2. ÍNDICES DE QUALIDADE DE ÁGUA DAS AMOSTRAS COLETADAS 

 

A partir dos resultados obtidos das análises laboratoriais para parâmetros 

Coliformes Termotolerantes, DBO, Fósforo Total, Nitrogênio Total, OD, pH, Sólidos 

Totais, Temperatura e Turbidez, foi calculado o IQA para cada ponto de 

amostragem, quinzenalmente, de outubro de 2011 a Março de 2012. Os resultados 

estão explicitados na tabela 24. 

 

Tabela 24: Índices de Qualidade de Água (Classificação e valor) dos pontos amostrados no rio São Francisco, 

no período de estudo. 

Dias P1 P2 P3 P4 P5 P6 

0 Ótima 

(83,35) 

Regular 

(39,34) 

Ótima 

(82,82) 

Regular 

(43,07) 

Boa 

(77,98) 

Ótima 

(85,59) 

15 Regular 

(41,45) 

Regular 

(40,08) 

Boa 

(69,50) 

Péssima 

(17,78) 

Boa 

(56,39) 

Boa 

(72,81) 

30 Boa 

(77,50) 

Boa 

(55,46) 

Boa 

(77,32) 

Regular 

(27,49) 

Boa 

(62,66) 

Boa 

(52,36) 

44 Boa 

(71,97) 

Regular 

(38,68) 

Boa 

(75,10) 

Regular 

(38,53) 

Regular 

(41,87) 

Boa 

(67,12) 

57 Ótima 

(82,43) 

Boa 

(77,00) 

Ótima 

(80,03) 

Regular 

(43,99) 

Boa 

(71,58) 

Ótima 

(79,57) 

63 Boa 

(77,52) 

Boa 

(51,53) 

Boa 

(76,56) 

Regular 

(19,71) 

Boa 

(53,16) 

Boa 

(74,49) 

94 Boa 

(66,15) 

Boa 

(60,47) 

Boa 

(68,56) 

Ruim 

(34,30) 

Boa 

(61,53) 

Boa 

(68,13) 

107 Boa 

(68,79) 

Regular 

(40,64) 

Boa 

(65,75) 

Regular 

(39,30) 

Regular 

(48,08) 

Boa 

(75,76) 

121 Boa 

(62,42) 

Ruim 

(28,86) 

Boa 

(63,32) 

Péssima 

(15,22) 

Boa 

(57,45) 

Boa 

(65,76) 

140 Boa 

(60,43) 

Ruim 

(26,73) 

Regular 

(45,77) 

Péssima 

(18,76) 

Regular 

(40,85) 

Boa 

(55,68) 

155 Boa 

(67,01) 

Boa 

(57,79) 

Boa 

(59,48) 

Regular 

(36,73) 

Ruim 

(23,07) 

Boa 

(61,83) 

169 Regular 

(40,05) 

Ruim 

(32,05) 

Boa 

(65,67) 

Boa 

(59,64) 

Ruim 

(33,39) 

Boa 

(64,40) 
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No geral, observa-se que a água do rio São Francisco chega aos municípios 

de Petrolina e Juazeiro com qualidade, geralmente, Boa ou Ótima; ao passar pela 

zona urbana sofre um decréscimo na qualidade, variando de Boa a Péssima; após 

500 metros da área urbana a água já readquiriu a qualidade entre Boa e Ótima. 

Fica clara a influência dos despejos realizados pelos municípios. No entanto, 

logo após a influência da área urbana o rio já depurou o que recebeu. Tamanho 

poder de depuração se deve à alta vazão e ao alto poder de mistura deste rio, nesta 

localidade. 

Observa-se em praticamente todas as coletas que os efluentes tratados 

lançados pelos municípios de Petrolina e Juazeiro causam degradação na qualidade 

da água. Com exceção do encontrado na última coleta em P4, sempre se tem 

qualidade inferior em P2 e P4, quando se compara a P1, ou seja, os despejos estão 

alterando negativamente as características da água. A degradação da qualidade da 

água pode resultar na deterioração do funcionamento dos ecossistemas, além de se 

constituir como meio de propagação de organismos patogênicos. 

Tal fato não deveria ocorrer, uma vez que o tratamento de esgoto tem a 

intenção de deixá-lo com características que afetem o mínimo possível o corpo 

receptor. Se for levada em consideração a enorme vazão do São Francisco, caso 

este esgoto estivesse sendo lançado com características conforme a lei orienta, 

provavelmente não causaria tamanha degradação na qualidade da água nos pontos 

de despejo. 

A figura 26 destaca a qualidade da água nos pontos amostrados, em cada 

coleta. 
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Figura 26: IQA nos pontos pesquisados. 
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Com a análise destes dados também se torna evidente que, na maioria das 

coletas, dentre todos os pontos, P4 foi o que apresentou pior qualidade da água. 

Quando se compara P2 e P4, percebe-se que em apenas duas coletas (na primeira 

e na última) P4 apresenta qualidade superior, o que pode evidenciar que o 

tratamento de esgotos em Petrolina (efluente lançado em P2) está ocorrendo de 

forma mais eficiente do que em Juazeiro (efluente lançado em P4). Vale ressaltar 

que a população de Petrolina é maior do que a de Juazeiro (293.962 habitantes X 

160.775 habitantes), ou seja, a produção de esgotos é consequentemente maior e, 

mesmo assim, o impacto gerado pelo lançamento do esgoto é menor. Ainda, 

Petrolina coleta 75% do esgoto produzido, enquanto Juazeiro coleta apenas 67%, 

corroborando com a hipótese de que o tratamento de Petrolina está mais eficiente. 

Quando se analisa os dados de qualidade da água em P3 percebe-se que, 

mesmo sendo uma localidade que já recebe influência urbana do município de 

Juazeiro, a qualidade está quase sempre Boa ou Ótima. Isto pode indicar que este 

município tem menos pontos clandestinos de descarte de esgoto. No entanto, se 

ocorrem menos pontos de descarte clandestino, e lembrando que Juazeiro coleta 

pouco mais da metade do esgoto produzido, grande parte do esgoto não coletado 

deve estar sendo lançado a céu aberto nos bairros, aumentando os problemas de 

saúde da população. 

Com relação à P5, observa-se que na maioria das coletas os resultados de 

qualidade da água variaram de Regular a Boa, com exceção das últimas duas, que 

apresentaram qualidade Ruim. Este ponto recebe a influência dos despejos do 

curtume da cidade. Quando se compara P5, P2 e P1 observa-se, na maioria das 

vezes, que P5 apresenta maior IQA do que P2, porém, menor do que P1. Percebe-

se que neste ponto o rio já depurou grande parte do que recebeu em P2, no entanto 

recebe outro tipo de efluente que altera a qualidade da água. Porém, 500 metros 

após (em P6), a qualidade já está muito próxima ou superior a P1. 

Ao se comparar as médias do IQA através do teste de Tukey ao nível de 5% 

de probabilidade, constata-se exatamente que P1, P3 e P6 não diferem 

significativamente entre si, sendo P3 o ponto com a maior média. Já o ponto com a 

pior média foi P4, diferindo significativamente de todos os outros pontos, com 

exceção de P2, que apresentou a segunda pior média. O ponto P5 teve sua média 

entre P2 e P1. 
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Desta análise estatística extrai-se que nos pontos sem influência urbana a 

água apresenta a mesma qualidade, no entanto, nos pontos que recebem a 

influência do descarte de efluentes, mesmo sendo tratados, estão ocorrendo 

alterações significativas na qualidade da água, sendo diretamente responsáveis pela 

queda do IQA na área urbana do rio. Porém, no último ponto pesquisado, a água já 

volta a ter a qualidade que possuía à montante. 

Tal fato não significa que não há problemas no despejo de poluição, já que o 

rio está depurando o que recebe. O ideal é o lançamento de esgotos tratados 

adequadamente para que não haja impactos significativos nem no ponto de despejo, 

com vistas à proteção da fauna e flora nestes pontos. 

A figura 27 revela as alterações do IQA, para cada ponto amostrado, ao longo 

do tempo. 

 

 
  Figura 27: IQA para cada ponto amostrado, ao longo do tempo. 

 

A figura 28 explicita que P1 apresenta certa constância no IQA, com queda a 

partir da primeira coleta de janeiro e picos negativos na segunda coleta de outubro e 

na última coleta.  

Já em P2 o gráfico varia muito, revelando que o efluente lançado apresenta 

diferentes características físico-químicas em cada coleta, refletindo diretamente nas 

flutuações da qualidade da água neste ponto. No entanto, sendo este esgoto 

tratado, era de se esperar que não ocorressem essas variações bruscas no IQA, 

uma vez que a lei prevê parâmetros para lançamento e, caso eles estivessem sendo 

cumpridos, o efluente estaria, geralmente, com as mesmas características, 
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alcançadas com o tratamento. Tal fato corrobora com a hipótese de o tratamento 

não estar sendo realizado de forma adequada. 

Em P3 observa-se gráfico sem grandes alterações, porém, a partir da primeira 

coleta de janeiro percebe-se queda na qualidade da água, possivelmente causada 

pelo aumento de partículas na água, trazidos pelas chuvas à montante. 

Em P4 o gráfico é bastante flutuante, como em P2. A discussão feita para P2 

se aplica para P4. 

No ponto P5 também se observa grande flutuação na qualidade da água, 

apesar dela estar quase sempre Boa ou Regular. Tal variação se deve à 

inconstância dos efluentes lançados neste ponto. O curtume não apresenta uma 

vazão fixa de lançamento, tampouco características físico-químicas fixas, já que em 

determinadas épocas a produção é maior ou menor do que em outras. 

Finalmente, em P6 percebe-se constância no IQA, com exceção da primeira 

coleta de novembro, que apresentou o menor valor. No entanto, mesmo assim, o 

menor valor apresentado revelou qualidade Boa. 

De acordo com SILVA et.al (2010), a partir de estudos realizados com o 

monitoramento dos parâmetros pH, temperatura, C.E e OD em pontos do alto ao 

baixo São Francisco, algumas áreas dentro da bacia do rio São Francisco têm 

apresentado menor qualidade de água devido à maneira que o homem vem 

utilizando o solo e os recursos naturais. No Alto São Francisco, próximo à usina 

hidrelétrica de Três Marias, no Médio São Francisco, próximo a Xique-Xique e Irecê 

(BA) e desde a usina hidrelétrica de Sobradinho até os municípios de Juazeiro e 

Petrolina foram observados parâmetros de qualidade de água que sugerem os 

menores valores de qualidade em relação a toda a bacia hidrográfica. Nessas áreas, 

a concentração principalmente de oxigênio dissolvido, indicam poluição e 

necessidade de providências ambientais. 

PERES (2010), ao avaliar o IQA do rio São Francisco em Petrolina, concluiu 

que a água chega ao município com qualidade entre regular e boa, sofre impacto 

negativo devido à influência da cidade e retorna à qualidade que possuía a montante 

logo após a influência da área urbana. 

GONÇALVES et. al (2011) avaliou o rio São Francisco de Pirapora-MG até o 

rio Cariranha-BA e o estudo apontou algumas alterações em determinados 

parâmetros físico-químicos das águas superficiais do rio São Francisco. Tais 

alterações foram associadas a fatores naturais, como a composição geológica, e as 
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questões antrópicas se destacam com o uso de agroquímicos (agricultura) e 

lançamento de efluentes urbanos e industriais. Indicou-se um monitoramento 

constante destes pontos, pois, os parâmetros físico-químicos variam de forma rápida 

e significativa. Apesar deste estudo não abrangir a área de Petrolina e Juazeiro, vale 

ser citado uma vez que, mesmo com poucos estudos de qualidade da água do rio 

São Francisco, todos levam à mesma conclusão: o rio São Francisco sofre grande 

impacto antrópico por onde passa, mas por ser um rio de alta vazão a degradação é 

apenas pontual. No entanto, é necessário que se estimulem pesquisas e 

monitoramentos de qualidade da água ao longo do rio com o objetivo de evitar 

maiores problemas ambientais. 

Com relação aos estudos de SILVA et.al (2010) e PERES (2010) no 

submédio São Francisco observam-se resultados muito próximos ao encontrado 

neste estudo, revelando que a qualidade está de certa forma, constante ao longo 

dos anos, no entanto, não é a ideal.  
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4.3. ASPECTOS VISUAIS OBSERVADOS 

 

Foram observados os aspectos visuais de cada ponto durante o período de 

realização da pesquisa. Estas características não tiveram mudanças significativas ao 

longo dos meses e o que foi observado encontra-se na tabela 25. As imagens de 

cada ponto podem ser vistas no apêndice 1. 

 

Tabela 25: Aspectos visuais observados em cada ponto. 

Ponto Características observáveis in loco 

P1 Observando-se que este ponto está no início da área urbana, parece 

não sofrer nenhuma influência de lançamento de efluentes. A água 

não mostra nenhum indicativo de poluição, como espuma, mau cheiro 

ou macrófitas. 

P2 Este ponto recebe o efluente tratado do município de Petrolina. No 

entanto, mesmo sendo tratado, exerce bastante influência, uma vez 

que se pode observar a presença de bastante espuma, o que 

caracteriza a existência de substâncias surfactantes. 

P3 Apresenta água aparentemente límpida, sem indicativos visuais ou 

olfativos de poluição. 

P4 Este ponto recebe o efluente tratado do município de Juazeiro. No 

entanto, mesmo sendo tratado, gera um forte mau cheiro, o 

escurecimento da água e um grande número de macrófitas. 

P5 Este ponto é próximo ao descarte do efluente do curtume de Petrolina, 

além de sofrer a influência de pequenos lançamentos clandestinos de 

esgoto doméstico, possuindo, portanto, água com considerável carga 

orgânica. Tal fato pode ser percebido pela presença de plantas 

indicadoras de poluição aquática. 

P6 O rio já se encontra, segundo suas características observáveis in loco, 

completamente depurado. Não ocorre a presença de macrófitas e a 

água é límpida. 
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4.4. OCORRÊNCIA DE LAS E METAIS NAS LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO 

DE PETROLINA 

 

Realizaram-se coletas bimestrais (em novembro de 2011, janeiro e março de 

2012 em duas lagoas de estabilização de Petrolina (João de Deus e Manoel dos 

Arroz) para avaliação dos parâmetro LAS e metais pesados (Ferro, Cobre e Cromo). 

Os resultados estão dispostos nas tabelas 26 e 27. 

 

Tabela 26: Valores de LAS nas lagoas de estabilização de Petrolina, em ug.L
-1

. 

 João de Deus – 
Afluente 

João de Deus - 
Efluente 

Manoel- 
Afluente 

Manoel- 
Efluente 

Novembro/2011 1736,75 3451,22 383,24 252,34 

Janeiro/2012 520,87 1293,30 877,53 1712,75 

Março/2012 1285,86 81,89 99,14 1741,67 

 

Tabela 27: Valores de metas pesados nas lagoas de estabilização de Petrolina, em mg.L-
1
. 

 João de Deus – 
Afluente 

João de Deus – 
Efluente 

Manoel- 
Afluente 

Manoel- 
Efluente 

Novembro/2011 Fe-0,124 

Cu-0,006 

Cr-Muito alto 

Fe-0,083 

Cu-0,003 

Cr-0,793 

Fe-Muito alto 

Cu- Muito alto 

Cr- Muito alto 

Fe- Muito alto 

Cu- Muito alto 

Cr- Muito alto 

Janeiro/2012 Fe-0,114 

Cu-Muito alto 

Cr-Muito alto 

Fe-0,097 

Cu-Muito alto 

Cr-Muito alto 

Fe-0,238 

Cu-0,019 

Cr-Muito alto 

Fe-0,119 

Cu-0,008 

Cr-Muito alto 

Março/2012 Fe-0,071 

Cu-0,014 

Cr-Muito alto 

Fe-0,066 

Cu-0,005 

Cr-0,182 

Fe-0,172 

Cu-Muito alto 

Cr-Muito alto 

Fe-0,149 

Cu-n.d. 

Cr-0,002 

*Muito Alto: Acima da leitura do equipamento – 5,0 mg.L
-1

. 

 

De acordo com a tabela 26 observa-se que a concentração de LAS no 

efluente, na maioria das vezes, foi superior à do afluente. Entretanto, isto não indica 

que a ETE não esta sendo eficiente na remoção deste composto, pois, as coletas do 

afluente e efluente não foram realizadas levando em consideração o tempo de 

detenção hidráulica da estação. Logo, o efluente coletado não corresponde ao 

afluente coletado. Percebe-se também que as concentrações de LAS entre uma 

coleta e outra variam muito, em um mesmo ponto, revelando que não há linearidade 

no descarte deste composto e sim, sazonalidade. 
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No entanto, quando se compara os valores de LAS nos efluentes das lagoas 

e os valores encontrados nas respectivas coletas no rio São Francisco (coletas 4, 8 

e 12), observa-se que no rio os valores encontrados são bem mais baixos do que os 

encontrados nos efluentes das lagoas, revelando grande diluição deste composto na 

água do rio. 

Com relação ao comparativo que se pretendia realizar sobre a concentração 

de LAS nos efluentes de um bairro mais nobre (efluente da lagoa Manoel dos Arroz) 

e de um bairro mais humilde (João de Deus) não se conseguiu observar diferenças, 

uma vez que os valores foram muito variáveis nas duas lagoas e as concentrações 

mínimas e máximas de cada uma apresentaram mesma ordem de grandeza. 

 Com relação aos metais pesados pesquisados, utilizando o mesmo parâmetro 

do rio São Francisco apenas para efeito de comparação, de acordo com a tabela 27 

observa-se que somente a lagoa Manoel dos Arroz apresentou valores altos para 

concentração de Ferro, tendo ocorrido na coleta de novembro.   

 Da mesma forma para o Cobre, foram observados valores altos na primeira 

coleta para a entrada e saída da lagoa Manoel dos Arroz; na segunda coleta para a 

entrada e saída da lagoa João de Deus e para entrada da Manoel dos Arroz; e na 

terceira coleta nas entradas das duas lagoas pesquisadas. 

 Com relação ao Cromo, observa-se que apresentaram valores elevados, na 

primeira e na segunda coleta na entrada e saída das duas lagoas; e, na terceira 

coleta, nas entradas das duas lagoas pesquisadas.  

 Estes elementos devem ocorrer em concentrações baixíssimas nas lagoas de 

tratamento de efluente doméstico, uma vez que este tipo de efluente deve 

apresentar apenas traços de metais. Tal fato indica que as lagoas estejam 

recebendo clandestinamente efluentes industriais. 

 Levando em consideração que Petrolina possui 09 lagoas de estabilização 

para tratar os efluentes domésticos coletados e, se todas receberem despejos 

clandestinos de efluentes industriais, como podem estar recebendo as duas lagoas 

pesquisadas, justifica-se as altas concentrações dos metais na água do rio São 

Francisco.  
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V. CONCLUSÕES  

 

De acordo com os resultados obtidos conclui-se que: 

 A água do rio São Francisco chega aos municípios de Petrolina e 

Juazeiro com qualidade entre boa e ótima (IQA médio 67), no entanto, 

os efluentes gerados pelas duas cidades causam degradação na 

qualidade da água; 

 O despejo de efluentes domésticos ou industriais no corpo hídrico, 

mesmo tratado, está interferindo na qualidade da água no local; 

 Ao passar pelos municípios Petrolina e Juazeiro, a qualidade da água 

do rio São Francisco cai, variando de boa à péssima (IQA médio 50), 

no entanto, 500 metros após a influência das áreas urbanas, a água 

readquire a qualidade que possuía a montante; 

 Existem evidências de que o tratamento de efluentes em Petrolina 

esteja sendo mais eficiente do que em Juazeiro, no entanto, nenhum 

dos dois é satisfatório; 

 Entre o ponto à montante dos municípios, aparentemente sem 

influência urbana (P1), o ponto de influência urbana de Juazeiro (P3) e 

o ponto à jusante dos municípios, aparentemente livre da influência 

urbana (P6), não se observou diferença significativa no que se refere à 

qualidade da água, sendo P3 o ponto com a maior média de IQA 

(aproximadamente 69); 

 O ponto de lançamento de efluentes tratados do município de Juazeiro 

(P4) é o que apresenta pior qualidade de água, seguido do ponto de 

lançamento de efluentes tratados do município de Petrolina (P2), com 

médias de IQA 33 e 46, respectivamente; 

 Apenas no ponto de lançamento de esgoto tratado de Juazeiro (P4) a 

concentração de LAS ultrapassou o limite permitido por lei, tornando 

evidente que este município está despejando este composto em altas 

concentrações no rio; 

 Os pontos de lançamento de efluentes tratados, tanto de Petrolina 

quanto de Juazeiro, estão impróprios para banho. No entanto, os 

demais pontos se encontram em condições boas a excelente; 
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 Os valores de DBO apresentaram resultados insatisfatórios em todos 

os pontos (variando de 0 a 200 mg.L-1), confirmando que o rio São 

Francisco está recebendo alta carga orgânica; 

 As águas do rio São Francisco, nos pontos de coleta, quanto à dureza, 

são classificadas como “Mole” (tendo sido 86 mg CaCO3.L-1 o maior 

valor encontrado); 

 Levando em consideração os altos valores encontrados para DBO, 

fósforo e nitrogênio conclui-se que o rio São Francisco, nesta área, 

recebe grande quantidade de efluentes, no entanto, muitas vezes, são 

clandestinos e difíceis de serem visualizados; 

 Baseando-se nos dados de OD, conclui-se que a água chega à área 

de influência dos municípios com um teor de OD satisfatório (média de 

7,1 mg.L-1). Sofre grande impacto dos efluentes lançados, 

principalmente pelo município de Juazeiro, depurando e tornando aos 

padrões 500 metros após a área de influência dos municípios; 

 Entre os metais pesados Ferro, Cobre e Cromo, o Ferro apresentou-se 

em altas concentrações em quase todos os pontos. Já o Cromo, 

surpreendentemente, não esteve acima dos padrões em nenhum 

ponto. O Cobre apresentou comportamento variável; 

 As chuvas que ocorrem à montante dos municípios de Petrolina 

influenciam diretamente na qualidade da água do rio nesta região. Já 

as chuvas que ocorrem nos dois municípios são muito escassas e não 

exercem influência na qualidade da água do rio São Francisco. 

 As lagoas de estabilização de Petrolina, muitas vezes, apresentaram 

altas concentrações de Ferro, Cobre e Cromo, o que indica que 

estejam recebendo influência de efluentes industriais; 

 É importante divulgar a qualidade da água do São Francisco para a 

população local, que utiliza esta água para os mais diversos fins e, 

muitas vezes, não tem conhecimento do que está utilizando. A 

divulgação dos dados também é importante para que a comunidade se 

mobilize no intuito de cobrar das autoridades maior controle ambiental; 

 As águas do rio São Francisco são de boa qualidade e extremamente 

úteis para o desenvolvimento regional. Este rio, devido à sua alta 
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vazão e razão de mistura, depura os efluentes lançados e não perde 

muito em qualidade, uma vez que retorna à qualidade original poucos 

metros a frente. No entanto, são necessárias medidas que assegurem 

melhor qualidade dos efluentes lançados, tanto domésticos quanto 

industriais, para manter a qualidade da água disponível e se ter a 

certeza que este rio continuará sendo o grande motivo de progresso do 

Vale do São Francisco. 

 

 

VI. SUGESTÕES PARA NOVAS PESQUISAS E RECOMENDAÇÕES 

 

Ao realizar a pesquisa sobre a qualidade da água do rio São Francisco em 

trecho urbano de Petrolina e Juazeiro, percebeu-se a falta de dados sobre as águas 

deste rio. As obras de transposição do São Francisco encontram-se em pleno vapor, 

mas pouquíssimo pode ser encontrado sobre a real qualidade da água que será 

transposta. 

Petrolina e Juazeiro formam o polo de maior importância por que o rio São 

Francisco atravessa. Este é essencial para o desenvolvimento das regiões por onde 

passa e, no polo “Petro-Juá” não é diferente. As águas são utilizadas para consumo 

doméstico, industrial, e principalmente para a agricultura e pecuária da região. 

A fruticultura levou o polo Petrolina-Juazeiro a alcançar destaque nacional, 

sendo a única região do mundo que colhe uva até 2,5 vezes ao ano. Tal atividade é 

proporcionada pela irrigação, sendo a água bombeada do rio para os canais e em 

seguida, para as propriedades agrícolas. 

Desta forma, duas novas pesquisas apontam como de suma importância para 

a região: 

1. Observação de compostos organoclorados na água do São Francisco. Sabe-

se que a água utilizada na irrigação é, muitas vezes, desperdiçada. Desta 

forma, a água que passa pelo vegetal e cai no solo carreia muitas 

substâncias que podem ter sido colocadas em excesso como defensivos 

agrícolas. Esta água com lixiviados encontra o lençol freático e seu destino, 

certamente, será o rio São Francisco, levando consigo todas as substâncias 

tóxicas presentes. Daí a necessidade de se estudar estas substâncias 
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advindas do processo da agricultura para saber qual a influência das 

atividades agrícolas na água do São Francisco e para a saúde da população. 

2. Fertirrigação. É crescente a demanda de água para a agricultura. A partir do 

momento que houver pesquisa que norteie a fertirrigação para as culturas do 

Vale, certamente haverá menor uso da água do São Francisco, com 

aproveitamento de efluentes domésticos. Desta forma, ocorrerá a economia 

de água, a diminuição dos efluentes lançados no rio e a queda no consumo 

de fertilizantes. Este é um tema muito relevante para uma região com a 

economia baseada na agricultura, no entanto, os produtores necessitam ter a 

certeza de que não ocorrerá contaminação dos seus produtos, o que pode 

ser desvendado com pesquisas na área. 

A região é muito rica em recursos naturais e muito pode e necessita ser feito 

no intuito também de despertar políticas públicas de preservação ambiental. 

É de suma importância o crescimento do nível de coleta e tratamento dos 

esgotos sanitários dos dois municípios, além de maior exigência do que diz respeito 

ao tratamento de efluentes industriais. Os municípios têm a obrigação de fiscalizar 

constantemente as indústrias da região no intuito de impedir que seus efluentes 

sejam lançados contaminando o rio e, consequentemente, a população, com dejetos 

industriais. 

Ainda, acredita-se que o incentivo ao reuso de efluentes tratados na 

agricultura é muito importante para o desenvolvimento desta região 

predominantemente agrícola e carente de tecnologias nesta área. 

Todas estas sugestões mostram-se muito importantes, inclusive, como parte 

do plano de gestão da bacia hidrográfica do rio São Francisco, elevando o 

desenvolvimento sustentável da região e incentivando a pesquisa nas áreas agrícola 

e ambiental. 
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ANEXO 1 – Curvas de Variação da CETESB para cálculo do IQA 

              

Curva de Variação de qi para Coliformes Fecais.                       Curva de Variação de qi para pH. 

            

    Curva de Variação de qi para DBO.                         Curva de Variação de qi para Nitrogênio Total. 

           
  Curva de Variação de qi para Fósforo Total.                     Curva de Variação de qi para Temperatura.  
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     Curva de Variação de qi para Turbidez                        Curva de Variação de qi para Sólidos Totais. 

            

             Curva de Variação de qi para OD.                                  
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APÊNDICE 1 – Fotos tiradas durante a pesquisa 

 

     
   P2 – ênfase para as espumas                                      Macrófitas e espuma em P2 

  
                     P1                                                                             P6 

 

   
 Caminhões-pipa “pegando” água                                     Uso do condutivímetro 

 



96 

 

  
   Frasco de coletas para Metais                                  Frasco de coleta para LAS 

  
                      P3                                                                         P4 

 

           
           Orla de Petrolina                                    Famosa ponte que liga Petrolina-Juazeiro 

 


