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RESUMO 

 

O aumento da procura por água para múltiplos usos e a 

veemente degradação ambiental, acarretada pela 

urbanização desordenada, industrialização e pela expansão 

da agricultura no último século, trouxeram a deterioração da 

qualidade da água, a redução da disponibilidade e o aumento 
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da intensidade dos períodos de seca. Possibilitando-se 

estudar as intervenções na bacia hidrográfica do rio Ipojuca 

com relação ao seu Índice da qualidade de água (IQA). 

Diante disso, este estudo teve a finalidade de analisar a 

variabilidade dos parâmetros da qualidade de água na bacia, 

no período de 01/05/2019 a 01/11/2019, entretanto, só foi 

possível o desenvolvimento deste, mediante uso da 

plataforma HidroWeb que comporta todos os dados inerentes 

ao estudo, e uma ferramenta integrante do Sistema Nacional 

de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH), com 

intuito de relacionar com as fontes poluidoras 

preponderantes na bacia. Para o desenvolvimento da 

proposta, foi realizada uma análise dos dados inerentes aos 

parâmetros de qualidade disponíveis na plataforma. Para a 

análise desses parâmetros foram escolhidas estações de 

monitoramento ao longo da bacia, através de coleta de dados 

espaço-temporal, com isso foram escolhidos os parâmetros 

tendo como principal critério os parâmetros escolhidos pela 

ANA para o desenvolvimento do cálculo de índice da 

qualidade de água, dentre vários para o provimento do índice 

de qualidade, sendo possível se ter o conhecimento das 

possíveis fontes poluidoras da bacia, tendo uma 

caracterização dos parâmetros que agridem todo o meio 

aquático. Dessa forma, foi observado que existe a 

possibilidade de se estudar os parâmetros de qualidade da 

água através de estudo espaço-temporal, uma vez que isso 

facilita o desenvolvimento do cujo, possibilitando-o ser 

executado de qualquer lugar, descobrindo as possíveis fontes 

poluidoras das bacias monitoradas, porém, constatou-se que 

existe uma desatualização e falta de informações nas 

estações com relação aos parâmetros e a periodicidade da 

coleta, o que não permitiu fazer uma análise mais detalhada 

e completa do potencial desses parâmetros de qualidade da 

água na bacia. 
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Palavras-chave: Parâmetros de qualidade. Fontes 

poluidoras. Índice de qualidade. 
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INTRODUÇÃO  

 

A água é um dos recursos naturais mais abundante, 

eficaz e essencial para a sobrevivência da vida na Terra 

(VESENTINI, 2012). Tendo em vista que todo o processo de 

entendimento da conservação dos recursos hídricos deverá 

ser a longo prazo, com planos, planejamentos e 

gerenciamentos implantados por ações governamentais e/ou 

do público externo, para a melhoria deste recurso finito e de 

extrema necessidade para sobrevivência da vida terrestre. 

A grande necessidade por água para diversas 

utilidades e o aumento do crescimento populacional do uso 

e ocupação do solo, acarretaram e vem acarretando na 

degradação desordenada da qualidade da água, sendo sem 

dúvidas fatores condicionantes elencados a sua menor 

disponibilidade e a intensificação dos quadros de secas 

(VASCONCELOS & SOUZA, 2011).  

Segundo os mesmos autores, a situação se agrava, em 

consequência do efeito acumulativo suscitado pelo 

crescimento populacional desordenado e a falta de 

planejamento nas cidades, o que conjuntamente, se tornado 

uma constante ameaça à saúde da população. Tendo em vista 

o entendimento de Guedes et al., (2012) tem-se a necessidade 

de políticas de controle e monitoramento das bacias 
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hidrográficas no país, para se obter parâmetros de 

potabilidade e índices de qualidade. Esse trabalho é 

desenvolvido pela ANA (Agência Nacional de Águas), 

órgão criado em 17 de julho de 2000, que visa o trabalho de 

controle e fiscalização dentre os quesitos anteriormente 

informados, também o acompanhamento dos índices de 

preservação das bacias hidrográficas (ANA, 2020). 

De acordo com a Agencia Nacional de Águas - ANA 

(2020), a ANA lançou em 2013 a Rede Nacional de 

Monitoramento da Qualidade de água (RNMQA), 

disseminada em todo país, operando e monitorando em 

média 4.543 estações de monitoramento das 14.822 

existentes em todo território nacional. Dos 12.963 mil rios 

brasileiros compostos no Sistema de Informações 

Hidrológicas, a Rede Hidrometereologicas Nacional 

monitora cerca de 2.176, contabilizando aproximadamente 

17% (ANA, 2020). 

Nesse contexto, de acordo com Guedes et al., (2012), 

o monitoramento da qualidade da água é um dos principais 

instrumentos de sustentação de uma política de planejamento 

e gestão de recursos hídricos, visto que funciona como um 

sensor que possibilita o acompanhamento do processo de uso 

dos corpos hídricos, apresentando seus efeitos sobre as 
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características qualitativas das águas, visando subsidiar as 

ações de controle ambiental. Essas ações de monitoramento 

abrangem as bacias hidrográficas em todo país, em especial 

a bacia do rio Ipojuca, que sofre com intensa poluição em sua 

total extensão, tornando impróprio o consumo de suas águas 

para diversos usos, fazendo com que se possibilite estudar o 

parâmetros e índices de qualidade da bacia em estudo 

(CARVALHO FILHO, 2019).   

Existe a possibilidade de fazer um estudo dos 

indicadores de qualidade da água do Rio Ipojuca, com base 

em dados espaciais?  

O presente trabalho busca realizar um estudo da 

variabilidade dos parâmetros físicos, químicos e biológicos 

da qualidade de água do rio Ipojuca, por meio de dados do 

HidroWeb, ferramenta de extrema relevância do Sistema 

Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH), 

afim de relacionar com as fontes potencialmente poluidoras.  

O presente estudo objetiva-se a realizar um estudo da 

variabilidade dos parâmetros físicos, químicos e biológicos 

da qualidade de água na bacia do rio Ipojuca por meio de 

dados disponíveis no portal HidroWeb, ferramenta 

integrante do Sistema Nacional de Informações sobre 



 

293 

Silva et al. 

Recursos Hídricos (SNIRH), com intuito de relacionar com 

as fontes poluidoras preponderantes na bacia. 

 

METODOLOGIA 

 

Área de estudo 

 

A bacia do Rio Ipojuca está localizada, em sua total 

extensão, no Estado de Pernambuco, entre 08º09’50” e 

08º40’20” de latitude Sul, e 34º57’52” e 37º02’48” de 

longitude Oeste (CONDEPE/FIDEM, 2005). Diante de sua 

forma alongada no sentido oeste-leste, é uma bacia de 

extrema importância e de posição estratégica no território 

pernambucano, servindo de grande meio de canalização 

hídrica de ligação entre a Região Metropolitana do Recife 

(RMR) e a região do Sertão do Estado (MEDEIROS, 2020).  

Abaixo segue o mapa das estações de monitoramento 

da bacia hidrográfica do rio Ipojuca, seguida dos seus 

devidos código inerentes a cada estação localizada ao longo 

da bacia, como pode-se ver na Figura 5.   

 

 

 

 



 

294 

Silva et al. 

Figura 33- Bacia hidrografia do Rio Ipojuca e suas estações de 

monitoramento. 

 
Fonte: AUTOR (2020). 

 

Aquisição de dados 

 

Método de coleta de dados  

 

Devido ao cenário de pandemia que o país está 

vivendo por conta do COVID-19, não houve a possibilidade 

de fazer um estudo mais afundo por meio de análises 

laboratoriais feitas pelo próprio autor, dessa forma, se fez 

necessário a elaboração de um estudo de variabilidade 
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espacial dos dados que qualificam a água da bacia do rio 

Ipojuca.  

Os dados empregados foram oriundos do portal 

HidroWeb, instrumento integrante do Sistema Nacional de 

Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH) no intervalo 

entre os dias 01/05/2019 e 01/11/2019. Os dados foram 

coletados das estações dos municípios de Belo Jardim-PE e 

Gravatá-PE que circundam Caruaru-PE, portanto sendo as 

estações contidas na Tabela 1.  

 

Tabela 7- Estações fluviométricas, que coletam dados da 

qualidade de água, na bacia do rio Ipojuca que foram utilizadas no 

presente trabalho. 

Dados das estações de monitoramento da bacia 

hidrográfica do rio Ipojuca 

Código 
Longitud

e 

Latitud

e 
Nome 

39340200 -36,37  -8,35  Açude Belo Jardim  

39340400 -35,94  -8,29  Vila Cedro (Cohab III)  

39340500 -35,61 -8,21  Gravata – Montante  

Fonte: Autoria própria. 

 

Esses dados foram colhidos por meio do acesso a 

plataforma, através disso, a data em estudo foi selecionada 

pelo fato das estações não fornecerem dados suficientes para 

o estudo no ano atual. Sendo que, nem todos os meses 
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tiveram a coleta dos dados, devido a inconstância na 

arrecadação dos dados, existe uma diferença de 2 a 3 meses 

entre a primeira coleta do ano e a segunda coleta. Os dados 

coletados foram analisados com base nos fatores físicos, 

químicos e biológicos compostos na bacia, de acordo com 

seu potencial de poluição, esses parâmetros são apresentados 

na Tabela 2. 

 

Tabela 8- Parâmetros de qualidade da água. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

Na Tabela 2, os parâmetros analisados nas estações e 

seus respectivos códigos, estão disponíveis no HidroWeb, 

ferramenta que compota todas os dados inerentes as estações 

de coleta relacionados a qualidade da água das bacias 

hidrográficas de todo o país. Foram analisadas 3 estações 
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com o propósito de ter conhecimento das ações 

preponderantes que causam a poluição do rio nestes trechos. 

 

Processamento dos dados 

 

Durante o processo de coleta e análise dos dados, foi 

feito um estudo de variabilidade dos indicadores de 

qualidade de água, por meio da ferramenta HidroWeb, 

observando principalmente quais fontes poluidoras 

ocasionam a degradação da qualidade da água da bacia, 

contudo, sendo trabalhados os dados de qualidade de água, 

relacionando-os com o uso da margem de acordo com as 

atividades preponderantes de cada município em que as 

estações se localizam. Contudo, foram utilizados os cálculos 

de IQA com base na formula fornecida no site da ANA. 

O cálculo de IQA é feito por meio do produto 

ponderado dos nove parâmetros, segundo a Equação 1: 

 

IQA = ∏    qi
win

i=1      (1) 

 

onde: 

IQA = Índice de Qualidade das Águas. Um número entre 0 e 

100; 
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qi = qualidade do i-ésimo parâmetro. Um número entre 0 e 

100, obtido do respectivo gráfico de qualidade, em função de 

sua concentração ou medida (resultado da análise); 

wi = peso correspondente ao i-ésimo parâmetro fixado em 

função da sua importância para a conformação global da 

qualidade, isto é, um número entre 0 e 1, como mostra a 

Equação 2: 

 

∑  𝑤𝑖 = 1

𝑛

𝑖=1

 

 

Sendo n o número de parâmetros que entram no cálculo do 

IQA. 

Os valores que classificam a qualidade da água das 

bacias hidrográficas no estado de Pernambuco são de:  De 0 

– 19 Péssima, 20 – 36 Ruim, 37 – 51 Razoável, 52 – 79 Boa 

e 80 – 100 Ótima.   
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Os dados apresentados são do período de 01/05/2019 

a 01/11/2019, visto que foram analisadas as estações de 

monitoramento (39340200, 39340400 e 39340500), todas 

localizadas na bacia de estudo. Os parâmetros físicos, 

químicos e biológicos analisados foram: pH, Temperatura, 

Turbidez, OD, Coliformes, Resíduo Total, Fosforo Total e 

DBO. Nas estações estudadas o nitrogênio total não estava 

sendo analisado, observou-se também que, existe uma 

diferenciação dentre as estações, essa diferença é justificada 

de acordo com os parâmetros de qualidade da água da bacia, 

assim como mostra a Tabela 3. 

 

Tabela 9- Parâmetros de qualidade analisados. 

Código Mês 
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Fonte: Autoria próprio. 

 

De acordo com os valores do pH apresentados no 

Figura 6, observou-se um pequeno aumento entre maio e 

agosto de 2019 na estação Açude Belo Jardim, 

caracterizando as suas águas como levemente ácidas em 

todas as coletas, com acidez mais acentuada no mês de 

agosto, já nas demais estações os valores são praticamente os 

mesmos, mas nada além do permitido ou inferior ao 

recomendado pela Resolução do Conama 357/05.  

Ao correlacionar os resultados com os limites 

estabelecidos pela a Resolução CONAMA nº 357/2005, 

verifica-se que, em geral, os pontos analisados encontram-se 

em conformidade com a norma supracitada, cujo limite 

encontra-se entre 6 e 9, contudo, todas as amostras ficaram 

dentro dos limites estabelecidos.  
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Figura 34- pH da água nas estações Açude Belo Jardim, Vila 

Cedro (Cohab III) e Gravatá Montante no período de maio de 2019 

a novembro de 2019, na bacia do rio Ipojuca, Pernambuco. 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

Ao correlacionar os resultados com os limites 

estabelecidos pela a Resolução CONAMA nº 357/2005, 

verifica-se que, em geral, os pontos analisados encontram-se 

em conformidade com a norma supracitada, cujo limite 

encontra-se entre 6 e 9, contudo, todas as amostras ficaram 

dentro dos limites estabelecidos.  
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2008). Nas áreas onde as estações estão situadas tendem a ter 

a presença de ácidos orgânicos que são carreados durante o 

período chuvoso para os corpos d’água, provenientes da 

decomposição da matéria orgânica advinda do 

desmatamento próximo a bacia. Além desse fator, o pH na 

área de estudo pode ter sido influenciado pelas diversas 

fatores preponderantes com relação a ações antrópicas, 

sazonais e locais. 

Quanto às concentrações de Resíduos Totais, na 

maioria das estações coletadas mostraram-se inconstantes, 

apresentando um aumento considerável nas estações Açude 

Belo Jardim e Gravatá Montante durante os meses de maio a 

novembro, exceto para o ponto na Vila Cedro a montante, 

que apresentou um aumento considerável no mês de agosto 

com relação ao último mês de monitoramento. Destaca-se 

que os valores extremos alcançados para o Açude Belo 

Jardim foram de 1984 mg. L-1 a montante, na Vila Cedro 

foram 1446 mg.L-1  montante e  na Gravatá Montante foram 

de 1517 mg.L-1 a montante, assim como mostra a Figura 7.   

 

 

 

Figura 35- Resíduos totais na água das estações Açude Belo 

Jardim, Vila Cedro (Cohab III) e Gravatá Montante no período de 
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maio de 2019 a novembro de 2019, na bacia do rio Ipojuca, 

Pernambuco. 

 
Fonte: Autor (2020). 
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amostras e em toda a bacia. Altas concentrações dessa 

variável podem ocasionar em danos a meio aquático, 

limitando a penetração dos raios solares, sendo assim, 

inibindo a fotossíntese e provoca variações nos meios de 

reprodução e desenvolvimento dos peixes (AMORIM et al., 

2017).   

Com relação ao OD, identificou-se que, na maioria 

das vezes, um comportamento já esperado, na estação Açude 

Belo Jardim obteve valores bem satisfatórios para a vida dos 

microrganismos, já as duas últimas devido à alta 

contaminação da bacia, sendo prejudiciais aos seres viventes 

neste meio, sendo bem inferiores de acordo com a Resolução 

do CONOMA 357/05 nos meses de maio a agosto de 2019 

na estação Vila Cedro, na Gravatá Montante de maio a 

novembro, chegando a zero no último mês, pode-se concluir 

que as atividades da indústria têxtil e do mau uso e ocupação 

do solo são relevantes na interferência nesse parâmetro. 

No decorrer do período de estudo OD apresentou 

taxas médias de 9,53 mg.L-1 para o açude Belo Jardim, 0,5 

mg.L-1 para a Vila Cedro e 2,7 mg.L-1 para a Gravatá 

Montante, na Figura 8 mostra os valores obtidos com o 

estudo. 
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Figura 36- Concentração do oxigênio dissolvido na água das 

estações Açude Belo Jardim, Vila Cedro (Cohab III) e Gravatá 

Montante no período de maio de 2019 a novembro de 2019, na 

bacia do rio Ipojuca, Pernambuco. 

 
Fonte: Autor (2020). 
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provendo informações sobre a qualidade e a capacidade de 

autodepuração da água (CUNHA, 2020). 

Em relação ao DBO, verificou-se, em geral, um 

comportamento não tão semelhante uns com os outros, com 

um marcante aumento nas concentrações nos meses de maio 

e novembro, já no mês de agosto houve uma brusca 

diminuição quase que pela metade, nas amostras da Vila 

Cedro, nas amostras do Açude Belo Jardim obteve-se um 

pequeno aumento nada alarmante, na estação Gravatá 

Montante houve um decréscimo brusco em suas amostras em 

relação com mês de início das amostras no mês de maio, 

podendo-se concluir que as atividades antrópicas 

provenientes do aumento da urbanização na estação Vila 

Cedro é acentuadamente grande, contudo elevando os 

números de DBO e prejudicando os seres vivos aeróbios, 

representando relevante interferência nesse parâmetro.  

A DBO obteve aumento nos meses de  maio, agosto 

e novembro de 2019, esse fato pode ser decorrente do 

aumento da carga de matéria orgânica durante os eventos de 

precipitação pluviométrica, esses aumentos são visíveis na 

Figura 9, levando as águas em maioria das análises das 

estações à condição de classe 3 (até 10 mg.L- 1), segundo a 

Resolução CONAMA nº 357/2005. 
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Figura 37- Concentração de demanda bioquímica do oxigênio na 

água nas estações Açude Belo Jardim, Vila Cedro (Cohab III) e 

Gravatá Montante no período de maio de 2019 a novembro de 

2019, na bacia do rio Ipojuca, Pernambuco. 

 

Fonte: Autor (2020). 
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inferiores a 4 mg.L-1 são consideradas como águas 

limpas, e águas com valores de DBO além de  10 mg.L-

1, como poluídas. A partir desse critério, as águas dos 

pontos monitorados são consideradas como limpa no 

trecho que compõem a estação Gravatá montante e 

poluída nos pontos do Açude Belo Jardim e Vila Cedro 

extrapolou os limites estabelecidos.  

A Figura 10 mostra uma acentuada variação da 

temperatura da água ao longo do ciclo amostral, no 

corpo d'água monitorado, apresentando temperaturas 

mínimas geralmente nos meses de agosto e maio, e 

máximas em novembro, para o açude Belo Jardim e 

Gravatá Montante, refletindo as características 

preponderantes na região. A amplitude térmica 

máxima (32ºC) entre os pontos estudados foi 

registrada no açude Belo Jardim, provavelmente em 

função da a aproximação do verão no mês de 

novembro. 
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Figura 38- Temperatura da água nas estações Açude Belo Jardim, 

Vila Cedro (Cohab III) e Gravatá Montante no período de maio de 

2019 a novembro de 2019, na bacia do rio Ipojuca, Pernambuco. 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

A elevação da temperatura ressaltada no estudo pode 

ser imposta à redução da precipitação pluviométrica e ao 

aumento da radiação solar nessa época do ano na região, 

portanto, as altas temperatura relacionam-se basicamente 

com as características tipológicas dos corpos d’água 

tropicais. A Resolução CONAMA nº 357/05 Brasil (2005) 

não estabelece padrões para esse parâmetro em seu texto, no 

entanto, a temperatura exerce importante influência nos 
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atributos físicos e nas reações químicas e bioquímicas da 

água.  

Diante de diversos fatores preponderantes, com 

relação as concentrações da turbidez, houve uma ampla 

variação na estação situada na Vila Cedro, exibindo 

concentrações mais elevadas nos meses de maio e novembro, 

apresentando médias de 10,0 unidades nefelométricas de 

turbidez (UNT) para o Açude Belo Jardim, com amplitude 

de 10,0 UNT, apresentando média de 25,0 UNT para o Vila 

Cedro com amplitude de 25,0 a 30,0 UNT, e média de 1,67 

para Gravatá Montante, com amplitude de 1,5 a 1,0 UNT 

Figura 11. 

De acordo com a totalidade dos resultados 

amostrados, 100% permaneceram dentro dos limites 

estabelecidos para a classe 1 (até 40 UNT pela 

Resolução CONAMA nº 357/2005, conferindo a essas 

águas a condição de classe 1. 

Considerando alguns pontos que obtiveram 

divergências significativas, principalmente na estação 

Vila Cedro os valores de turbidez foram elevados com 

relação aos das outras estações de coleta de dados, 

relacionado à presença de sólidos provenientes das 

influências do desmatamento e obras próximas das 
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regiões da bacia, procedimento que disponibiliza uma 

carga suplementar de partículas somada ao aporte de 

sedimentos da bacia de drenagem carreados pela 

água de escoamento por meio das chuvas na área. 

 

Figura 39- Turbidez da água nas estações Açude Belo Jardim, Vila 

Cedro (Cohab III) e Gravatá Montante no período de maio de 2019 

a novembro de 2019, na bacia do rio Ipojuca, Pernambuco. 

 
Fonte: Autor (2020). 
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0

20

40

60

80

100

120

U
n
id

a
d
e
 (

U
N

T
)

Meses do ano

Açude belo jardim Vila cedro

Gravatá montante Linf (C2)

Linf (C1)



 

312 

Silva et al. 

modo que a maioria dos pontos monitorados ao longo do 

tempo amostral conservou-se fora do limite estabelecido pela 

resolução vigente que é a Conama 357/05, com exceção do 

açude Belo Jardim nos meses de agosto a novembro, 

obtiveram valores abaixo do estabelecido pela norma, 

outrossim, esses valores se enquadraram, 

concomitantemente, nas classes 1 (até 0,10 mg.L-1) e 3 (até 

0,15 mg.L-1). 

As concentrações de PT evidenciam um 

ambiente sob pressão antrópica, inferindo-se como 

principais fontes poluidoras do ecossistema, a prática 

agrícola, fabricas de roupas e esgotos domésticos, 

situadas ou não às margens do curso d'água. 

As concentrações de coliformes fecais exibem-

se elevadas a partir dos meses de maio a novembro 

nas duas últimas estações de captação, Vila Cedro e 

Gravatá Montante ao longo do período amostral, a Vila 

Cedro obteve um valor de gigante de lançamento de 

coliformes que foi de 160000 NMP.100mL-1  durante os 

meses de agosto a novembro e com um alcance na 

média de 112.000,0 NMP.100mL-1, na Gravatá 

Montante foi de 54.000 NMP.100mL-1  gerando uma 

média de 25.666,67 NMP.100mL-1  e o Açude Belo 
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Jardim, um valor risório em comparação com os 

demais, que foi de 49 NMP.100mL-1  e média de 28 

NMP.100mL-1  (Figura 13). 

 

Figura 40- Variação da concentração de fósforo total nas estações 

Açude Belo Jardim, Vila Cedro (Cohab III) e Gravatá Montante 

no período de maio de 2019 a novembro de 2019, na bacia do rio 

Ipojuca, Pernambuco. 

 
Fonte: Autor (2020). 
 

De acordo com os valores obtidos, as águas do 
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Pelo teor de concentrações altas em duas estações 

estudadas na bacia, são alusivas de aporte direto de 

material de ascendência fecal no corpo d'água 

avaliado e/ou associados ao mau uso do solo, ao 

destino irregular de dejetos ao extravasamento de 

fossas sépticas mal instaladas, sem manutenção das 

moradias circunvizinhas e a industrias instaladas 

próximas as margens da bacia com o destino irregular 

dos seus efluentes.   

É de suma importância ressaltar que não foi 

seguida a frequência de coleta estabelecida pela 

Resolução CONAMA nº 430/2011, em seu Art. 14, 

inciso I, alínea g, que indica amostragem bimestral, 

contudo; evidencia-se a precisão da adoção de planos 

de ação com relação a medidas de saneamento e 

tratamento da água, principalmente se existir a 

emprego para consumo humano. 
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Figura 41- Número mais provável de coliformes fecais nas 

estações Açude Belo Jardim, Vila Cedro (Cohab III) e Gravatá 

Montante no período de maio de 2019 a novembro de 2019, na 

bacia do rio Ipojuca, Pernambuco. 

 

Fonte: Autor (2020). 
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variou entre 67,54 e 75,35 no açude Belo Jardim, de 

16,94 e 20,18 na Vila Cedro e de 29,87 a 35,86 na 

Gravatá Montante, enquadrando os trechos estudados 

entre as categorias "ruim”, “boa" e péssima. 

 

Tabela 10- Valores do índice de qualidade da água nas estações 

Açude Belo Jardim, Vila Cedro (Cohab III) e Gravatá Montante 

no período de maio de 2019 a novembro de 2019, na bacia do rio 

Ipojuca, Pernambuco. 

Período  ABJ 
Média 
(ABJ) 

VC 
Média 
(VC) 

GM 
Média 
(GM) 

mai/19 
75.35 

71.63 

17.1
5 

18.09 

30.1
4 

31.96 
ago/19 

72.00 
16.9

4 
35.8

6 

nov/19 
67.54 

20.1
8 

29.8
7 

Fonte: Autor (2020). 

 

No todo, a estação de coleta que obteve melhor 

índice de qualidade foi a ABJ nos meses de maio a 

novembro, com os menores níveis de DBO, P e 

Coliformes, colaborado positivamente para a "boa" 

qualidade da água, apesar de os números de turbidez, 

temperatura, resíduos totais e OD terem sido altos. 

Destaca-se que a melhor qualidade notada, com IQA 

de 71,63, ocorreu no Açude Belo Jardim. 
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Por outro lado, a estação que estabeleceu a pior 

qualidade média foi Vila Cedro (18,09), principalmente 

devido aos baixos valores do IQA no período de maio 

a agosto, influenciados especialmente por ações 

antrópicas que acarretam na sua diminuição do IQA, 

além da elevada contaminação por PT, DBO e 

Coliformes. 

A aplicação do estudo espacial das estações de 

monitoramento que fazem parte da bacia hidrográfica 

do rio Ipojuca revelou que variáveis físicas, químicas e 

biológicas como, coliformes, turbidez, DBO entre 

outros compostos apresentaram diferença altamente 

significativa na variação espaço-temporal na estação 

Vila Cedro, sendo que essa diferença evidencia 

alterações nas suas condições ambientais, devido ao 

aporte de fabricas de jeans e lançamento de esgoto 

doméstico devido ao mau uso do solo, contendo várias 

moradias nas margens do rio. As variáveis com 

correlações mais significativas sobre as demais foram 

o Coliformes, RT, DBO e PT, destacando, assim, seus 

papéis relevantes para a classificação da qualidade do 

corpo hídrico investigado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Através dos dados adquiridos pelo portal do 

HidroWeb, foi possível conhecer os parâmetros de qualidade 

da água da bacia do rio Ipojuca por meio de estações de 

monitoramento ao longo do curso do rio. 

A variabilidade dos parâmetros colhidos se mostrou 

um tanto quanto acentuados nos meses de estudo de acordo 

com relação aos estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 

357/2005, contudo, foi possível analisar os dados coletados 

espacialmente de acordo com as estações escolhidas para o 

estudo, cada um com particularidades inerentes aos 

parâmetros de qualidade da água.  

Mediante a relação dos dados obtidos, foi possível se 

ter informações sobre as intervenções na bacia, sendo 

inteiramente antrópica no corpo hídrico, podendo assim 

correlacionar essas influências com os indicadores de 

qualidade da água, descobrindo que a variabilidade desses 

indicadores tem semelhanças diretas com as ingerências na 

bacia e consequentemente para com a sua degradação. Estas  

informações levantadas sinalizam, no momento atual, grande 

relevância na qualidade da água decorrente do alcance dos 

fatores preponderantes que a prejudicam, sendo necessária a 

análise de dados atuais, porém, não foi possível encontrar 
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uma atualização desses dados para estudo, o que não 

permitiu fazer uma análise mais completa do potencial 

dessas intervenções com dados de monitoramentos atuais da 

bacia em estudo.  

Levando em consideração os aspectos observados 

nesse estudo, sugere-se o desenvolvimento de um projeto de 

melhoramento do monitoramento da bacia com relação as 

intervenções que possam influenciar no índice de qualidade 

de água e, um controle maior na periodicidade das coletas, 

visto a sua viabilidade em questão de controle dos dados 

colhidos e elaboração de um plano de ação para uma melhor 

gestão dos recursos inerentes ao monitoramento efetivo.  
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