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COMPORTAMENTO DE PARÂMETROS DE QUALIDADE DA ÁGUA EM 

RESERVATÓRIOS SUPERFICIAIS DA MICROBACIA DO RIO CANGATI – 

CEARÁ. 
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RESUMO - As alterações na ocupação e uso do solo, fatores antrópicos e a intensificação da 
atividade agrícola, vêm ocasionando distúrbios ambientais na microbacia do rio Cangati - Ce. 
Alguns processos como erosão do solo, acúmulo e transporte de sedimentos, assoreamento de rios e 
reservatórios, podem ser observados, e representam alguns dos impactos sobre a qualidade dos seus 
recursos hídricos. Neste contexto, o presente trabalho foi elaborado objetivando caracterizar o 
comportamento de parâmetros de qualidade da água em reservatórios superficiais existentes na 
microbacia, subsidiando a avaliação do impacto de intervenções efetuadas, como a remoção da 
cobertura vegetal nativa, construção de barragens sucessivas, entre outros. Para tanto, foram 
coletadas, no período de setembro de 2007 a dezembro de 2008, amostras de água para análise 
físico-química e bacteriológica. As amostras foram coletadas, mensalmente, em 10 açudes 
selecionados. Os parâmetros estudados foram: pH, condutividade elétrica, sólidos dissolvidos, 
nitratos, oxigênio dissolvido, fósforo total, turbidez e coliformes termotolerantes. De acordo com o 
estudo, para todos os açudes analisados, somente o nitrato apresentou-se dentro do limites 
preconizados pela Resolução CONAMA Nº357/2005. Com relação aos outros parâmetros, a 
maioria estava em desacordo com a legislação, sendo o fósforo o que mostrou maior alteração em 
todos os reservatórios estudados. 

ABSTRACT- Changes in land use and occupation, intensification of agricultural activities and 
other anthropic factors, have been the origin of environmental disturbs in the micro-basin of the 
Cangati River - CE. Some processes as soil erosion, transport of sediments, aggradation of rivers 
and reservoirs, were detected, and represent some of the impacts on the water quality. In this 
context, the main objective of this work is to characterize the behavior of water quality parameters 
in reservoirs inside the micro-basin, giving subsidies for the evaluation of the impact of human 
activities, such as, removal of native vegetation cover, construction of successive anti-erosive 
barriers, among others. In this direction, it was collected, from September, 2007 to December, 2008, 
water samples for bacteriological and physicochemical analysis. The samples had been collected, 
monthly, in 10 selected dams. The studied parameters were: pH, electrical conductivity, dissolved 
solids, nitrates, dissolved oxygen, total phosphorus, turbidity and thermotolerant coliforms. The 
obtained results shows that, for all the analyzed dams, the nitrate was the only parameter  that 
fulfilled the limits praised by the CONAMA Nº357/2005 Resolution. All the other parameters were 
in disagreement with the legislation, being the phosphorus the one that showed the greatest 
alterations in all studied reservoirs. 

Palavras - chave: qualidade das águas, reservatórios, Cangati. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

O aproveitamento racional e adequado dos recursos naturais de qualquer região requer o 

conhecimento de suas características e potencialidades, de modo a permitir o planejamento do seu 

uso e ocupação, garantindo a sustentabilidade de importantes atividades econômicas, sem 

comprometer a sua integridade ambiental. 

Sabe-se que todas as atividades realizadas numa bacia hidrográfica afetam, direta ou 

indiretamente, as relações entre os demais recursos naturais e a água; sendo assim, é imprescindível 

a consideração dos fatores hidrológicos no planejamento do uso integrado desses recursos. De fato, 

mudanças no uso do solo afetam a capacidade de infiltração, a condutividade hidráulica e a 

capacidade de retenção de água do solo, consequentemente alteram o volume de água escoado na 

bacia. A construção de barragens nas calhas dos rios, poderá, entre outros, alterar a qualidade da 

água à jusante, como também aumentar a energia disponível para erosão. 

Diante deste cenário, o Governo do Estado do Ceará implementou o Projeto de 

Desenvolvimento Hidroambiental – PRODHAM, concebido com o intuito de buscar  formas de 

promoção da sustentabilidade dos recursos hídricos, por meio de ações de conservações de solo, 

água e vegetação na microbacia hidrográfica do Rio Cangati, mitigando, assim, o processo de 

degradação ambiental, causado, entre outros, por uma forte pressão antrópica. 

De fato, as alterações na ocupação e uso do solo, intensificação da atividade agrícola, e outros 

fatores antrópicos, vêm ocasionando distúrbios ambientais na bacia do rio Cangati - Ce. Alguns 

processos como erosão do solo, acúmulo e transporte de sedimentos, assoreamento dos rios, podem 

ser observados, e representam alguns dos impactos sobre a qualidade dos seus recursos hídricos. 

Evidencia-se, então, a necessidade de estudar e compreender os processos relacionados com a 

degradação da qualidade da água na microbacia, de forma a gerar elementos para subsidiar a gestão 

sustentável deste recurso. Com efeito, a importância da qualidade da água está bem caracterizada na 

Política Nacional de Recursos Hídricos, que define, entre seus objetivos, “assegurar à atual e às 

futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos 

respectivos usos”. Esta política também determina, como uma das suas diretrizes de ação a gestão 

sistemática dos recursos hídricos de forma integrada à gestão ambiental (ANA, 2005). 

Daí a importância do presente trabalho, o qual objetiva, com base na coleta de dados e 

informações sobre a hidrologia da microbacia, caracterizar o comportamento de parâmetros de 

qualidade da água em alguns reservatórios superficiais, subsidiando a avaliação do impacto de 

intervenções efetuadas na bacia, tais como a remoção da cobertura vegetal nativa, construção de 

barragens sucessivas, entre outros. 
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2 - ÁREA DE ESTUDO  

 

A microbacia do Rio Cangati está inserida na Folha Sistemática da Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, SB-24-V-VI – Quixadá, escala 1:100.000, abrangendo 

uma área de 75,65 km2, situada na porção Nordeste do Estado do Ceará, na microrregião dos sertões 

de Canindé, limitada nos quadrantes pelas coordenadas geográficas 04o34’00” de Latitude Sul e 

39o26’25” de Longitude Oeste, e 04042’00” de Latitude Sul e 39o21’00” de Longitude Oeste 

(Figura 1). 

 

 
Figura 1- Localização da Área de Estudo. 

A hidrografia da região é constituída por pequenos riachos e córregos temporários e 

dependentes do regime pluviométrico. Destacam-se como principais tributários do Rio Cangati os 

riachos Imburana, Carneiro, Compasso, Felão, Cumaru e Arapuá, pela margem direita, e os Riachos 

do Boqueirão, Macacos, Maíba, Boi Pombo, das Minas, Salgadinho e Preá, pela margem esquerda. 

O clima da região, segundo a classificação de Köppen, é do tipo BSw’h’, quente e semi-árido, 

onde a estação chuvosa se atrasa para o outono, observando-se temperaturas superiores à 18ºC no 

mês mais frio. A temperatura média é de aproximadamente 27ºC, com máxima próxima de 34ºC 

(no mês de outubro) e mínima em torno de 22ºC. Observa-se ainda, alta incidência de radiação solar 

(em torno de 2.640 h/ano), uma variação diurna de temperatura com amplitude em torno dos 10°C, 

média anual de umidade relativa do ar próximo de 68%, precipitação extremamente variável e alta 

taxa de evaporação. A precipitação média anual soma 695 m com um coeficiente de variação de 
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0,42 para a série histórica anual normal no intervalo 1961-1990. Por outro lado, 74,6% do total de 

chuvas estão concentrados no quadrimestre fevereiro-março-abril-maio. 

Com relação ao relevo da região identificam-se três feições distintas: Planícies Fluviais, 

Depressão Sertaneja e Maciços Residuais Cristalinos. Em termos geológicos, e estendendo-se pela 

maior parte da área em estudo, observam-se materiais originários do período Proterozóico Inferior, 

com predomínio dos migmatitos e gnaisses diversos, encerrando corpos de metacalcáreos, 

anfibolitos e quartzitos. Com pequena representatividade na área em estudo, e localizando-se às 

margens dos cursos d’água existentes, aparecem materiais originários do Holoceno, representado 

pelos aluviões, constituídos de sedimentos não consolidados de natureza e granulometria variadas. 

São os seguintes os principais solos, em termos de extensão, verificados na microbacia: 

PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Ta EUTRÓFICO pouco profundo A moderado textura 

arenosa/média; PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Ta EUTRÓFICO pouco profundo 

abrúptico A moderado textura arenosa/média; BRUNO NÃO CÁLCICO A moderado textura 

arenosa/argilosa; SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS A fraco textura indiscriminada; SOLOS 

LITÓLICOS EUTRÓFICOS A fraco e moderado textura média, SOLOS LITÓLICOS 

EUTRÓFICOS A fraco textura média (Figura 2). 

 

Figura 2 - Mapa de solos da microbacia do Rio Cangati - Ce. 
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A vegetação característica é a caatinga hiperxerófila, a qual compreende formações xerófilas 

lenhosas decíduas, predominando indivíduos de menor porte, pouco densa e com espécies 

espinhosas, tendo como característica principal a adaptação a longos períodos de seca, típico de 

clima semi-árido. Entre as principais espécies encontradas citam-se: Marmeleiro, Jurema Preta, 

Cumaru, Pereiro, Pitiá, Pau Branco, Mororó, Catingueira, Mandacaru, Carnaúba, Sabiá, entre 

outros. 

Em termos sócio-econômicos,a microbacia do Rio Cangati possui uma população de 871 

pessoas, pertencentes a 213 famílias. A maioria das famílias reside em casas de alvenaria. As 

principais fontes de abastecimento de água para as residências são: cisternas, cacimbas e poços, 

observando-se ainda açudes, barreiros, sistemas coletivos da Companhia de Águas e Esgotos do 

Ceará - CAGECE e Prefeitura. O esgotamento sanitário é bastante precário na maioria das 

residências, sendo feito a céu aberto. O destino do lixo doméstico ainda causa preocupações, pois 

parte das famílias o jogam em terrenos próximos ou às margens da BR-020. A prática mais comum 

é a queima, realizada pela maioria das famílias. A principal atividade econômica é a produção 

agrícola, tendo como principais produtos o milho e feijão. 

 

3 - COLETA DE DADOS 

 

Com vistas à caracterização do comportamento da qualidade das águas na microbacia, foram 

coletadas, no período de setembro de 2007 a dezembro de 2008, amostras de água para análise 

físico-química e bacteriológica. As amostras foram coletadas, mensalmente, em 10 açudes 

selecionados, em campanhas com duração de 02 (dois) dias. 

Deste modo, foram realizadas 16 campanhas de coleta de amostras de água, sendo coletada, 

por campanha, uma amostra para cada açude. Acrescenta-se, ainda que a amostragem era feita na 

superfície destes corpos d’água. Na Tabela 1, estão descritos os pontos de amostragem de água 

tomados na microbacia, e no mapa da Figura 3, pode-se visualizar estes pontos. 
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Tabela 1 – Pontos de coleta de amostras de água em reservatórios superficiais da microbacia do Rio 

Cangati - Ce. 

 

Coordenadas UTM 
Ponto Nome 

Latitude Longitude 
Localidade Rio/Riacho 

Açudes 

AC01 Açude Chicote 9484161 0457539 Barra Nova Chicote 

AC02 Açude do Ramim 9485176 0455966 Barra Nova - 

AC03 Açude do “Zuir” 9485582 0456271 Barra Nova - 

AC04 Açude das Lajes 9486493 0456886 Lajes Riacho da Porta 

AC05 Açude Chico Miguel I 9487545 0456641 Lajes - 

AC06 Açude Chico Miguel II 9487524 0457075 Lajes - 

AC07 Açude Antônio Cruz 9488621 0456891 Iguaçu - 

AC08 Açude do Tobias 9489288 0457072 Iguaçu Felão 

AC09 Açude Novo 9490338 0456073  Bananeira 

AC10 Açude Pedro Paulinho 9490600 0458650 São Luiz - 

 

 

Figura 3 – Açudes selecionados para coleta de amostras de água na microbacia do Rio Cangati -Ce. 
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Ressalta-se que na escolha dos pontos de coleta levou-se em consideração critérios como a 

acessibilidade, representatividade dos pontos com relação às ações antrópicas na região, 

representatividade com relação aos objetivos da pesquisa, entre outros. 

Em cada campanha, com o auxílio de condutivímetro portátil, procurou-se medir “in loco” 

valores dos parâmetros: condutividade elétrica (�mhos/cm), sólidos dissolvidos (mg/L), 

temperatura do ar (°C) e temperatura da água(°C). As leituras obtidas e outras informações 

pertinentes foram registradas em fichas de campo. 

Com relação ao procedimento de coleta de amostras procurou-se seguir a técnica 

recomendada pela CETESB (1988). A metodologia de análises seguiu as recomendações da APHA 

(1998). As amostras foram processadas no laboratório da Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial 

do Ceará - NUTEC 

Os parâmetros físico-químicos e bacteriológicos analisados durante a pesquisa, encontram-se 

discriminados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Parâmetros físico-químicos e bacteriológicos analisados. 

 

Parâmetros Unidade 

Parâmetros Físico-Químicos 

pH à 25º C  

Condutividade Elétrica (micromhos / cm) 

Sólidos Dissolvidos (mg/L) 

Nitratos (mgN-NO3
-/L) 

OD (mgO2/L) 

Fósforo Total (mgP/L) 

Turbidez (NTU) 

Parâmetros Bacteriológicos 

Coliformes Termotolerantes  (NMP/100mL) 

 

4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados apresentados no corpo deste trabalho foram discutidos tendo como base os 

padrões estabelecidos na Resolução 357/2005 do Conselho Nacional de Meio Ambiente – 

CONAMA. A mesma considera ser a classificação das águas doces, salobras e salinas como 

essencial à defesa de seus níveis de qualidade. Essa classificação é avaliada por condições e padrões 
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específicos, levando em conta os usos prioritários e classes de qualidade ambiental exigidos para 

um determinado corpo de água, de modo a assegurar os usos preponderantes dos recursos hídricos. 

Esta Resolução dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento dos 

corpos de água superficiais, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de 

efluentes. 

Embora o enquadramento dos recursos hídricos seja um instrumento de preservação, o 

Ceará ainda não o fez para seus mananciais superficiais, ficando as águas doces enquadradas na 

classe 2, conforme Art.42 da Resolução N° 357/2005 do CONAMA. 

As águas classe 2 podem ser destinadas ao abastecimento para consumo humano após 

tratamento convencional; à proteção das comunidades aquáticas; à recreação de contato primário, 

tais como natação, esqui aquático e mergulho (para este item é obedecida a Resolução CONAMA 

Nº 274/2000); à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e 

lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto; e à aqüicultura e à atividade de pesca. 

Diante do exposto, iniciou-se a discussão analisando-se o comportamento do pH nos 

reservatórios estudados, o qual pode ser visualizado nas Figuras 4 e 5. 
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Figura 4 - Comportamento do pH nos Açudes Chicote, Ramin, Zuir, Lages e Chico Miguel I. 
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Figura 5 - Comportamento do pH nos açudes Chico Miguel II, Antonio Cruz, Tobias, Novo e Pedro 

Paulino. 

 

Observa-se que somente os açudes Lages, Chico Miguel II e Tobias ultrapassaram os limites 

superiores de pH estabelecidos para a classe 2 pela Resolução N°357/2005 do CONAMA. As 

maiores elevações do pH ocorreram nos três reservatórios em meses considerados de baixa 

pluviometria (outubro e novembro). De maneira geral, pode-se constatar que os menores valores de 

pH ocorreram no período de maior intensidade de chuvas (fevereiro a maio), o que pode ter 

contribuído para a renovação da água e diluição dos constituintes químicos responsáveis pelo 

aumento do pH. 

O comportamento do Fósforo nos reservatórios estudados é mostrado nas Figuras 6 e 7. 
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Figura 6 - Comportamento do fósforo nos Açudes Chicote, Ramin, Zuir, Lages e Chico Miguel I. 
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Figura 7 - Comportamento do fósforo nos açudes Chico Miguel II, Antonio Cruz, Tobias, Novo e 

Pedro Paulino. 

 

Todos os reservatórios ultrapassaram o limite máximo estabelecido para fósforo total para 

ambientes lênticos para águas doces, classe 2 da Resolução CONAMA N°357/2005. Os maiores 

resultados encontrados foram para o açude Novo e açude Lages. 

Os fosfatos presentes em ecossistemas aquáticos podem ser de fontes naturais, originários das 

rochas da bacia de drenagem, e de fontes artificiais provenientes de esgotos domésticos e industriais 

e de material particulado de origem industrial contido na atmosfera (Esteves,1998). Com efeito, o 

processo de lixiviação das águas pluviais constitui-se numa fonte significativa de fosfato e 

nitrogênio para lagos e reservatórios, o que sugere a possibilidade dos açudes estudados virem 

recebendo um aporte constante e significativo de fósforo, advindo de fontes difusas, provavelmente 

devido ao uso sem controle técnico de produtos que contenham fósforo na sua formulação 

(Esteves,1998). 

A avaliação do Oxigênio Dissolvido (OD) nos reservatórios é mostrada nas Figuras 8 e 9. 
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Figura 8 - Comportamento do OD nos Açudes Chicote, Ramin, Zuir, Lages e Chico Miguel I. 
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Figura 9 - Comportamento do OD nos açudes Chico Miguel II, Antonio Cruz, Tobias, Novo e Pedro 

Paulino. 

 

Todos os reservatórios apresentaram no período do estudo, em meses distintos, resultados nas 

concentrações de OD abaixo do limite mínimo estabelecido para águas doces, classe 2 da Resolução 

CONAMA N°357/2005. Os valores mais baixo de OD foram encontrados nos açudes Zuir (1,4 

mg/LO2 ) e Novo (1,6 mg/LO2) no período de ocorrência de chuvas. 

As reduções nas concentrações de OD nos corpos d’água são provocadas, principalmente, por 

despejos de origem orgânica (Derísio, 1992). 
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No período de chuva ocorre aumento da concentração de matéria orgânica dissolvida e 

particulada que contribui para elevar a desoxigenação da água em lagos tropicais, o que pode ter 

contribuído para a maior queda do OD no período chuvoso no Açude Novo (Esteves, 1998). 

O comportamento do Nitrato para os reservatórios é mostrado nas Figuras 10 e 11. 
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Figura 10 - Comportamento do nitrato nos Açudes Chicote, Ramin, Zuir, Lages e Chico Miguel I. 
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Figura 11 - Comportamento do nitrato nos açudes Chico Miguel II, Antonio Cruz, Tobias, Novo e 

Pedro Paulino. 

 

Todos os reservatórios apresentaram-se dentro dos limites estabelecidos para nitrato para 

ambientes lênticos de águas doces, classe 2 da Resolução CONAMA N°357/2005. O nitrato é um 

dos íons mais encontrados em águas naturais, geralmente ocorrendo em baixos teores nas águas 

superficiais, mas podendo atingir altas concentrações em águas profundas (APHA, 1998). 
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O comportamento da turbidez nos reservatórios é mostrado nas Figuras 12 e 13. 
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Figura 12 - Comportamento da turbidez nos Açudes Chicote, Ramin, Zuir, Lages e Chico Miguel I. 
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Figura 13 - Comportamento da turbidez nos açudes Chico Miguel II, Antonio Cruz, Tobias, Novo e 

Pedro Paulino. 

 

Verifica-se que somente os açudes Zuir e Lages e o Riacho dos Gatos ultrapassaram o limite 

máximo para águas doces, classe 2 da Resolução CONAMA N°357/2005. A turbidez representa 

uma propriedade ótica que mede como a água dispersa a luz, sendo esta dispersão elevada com a 

quantidade de material particulado em suspensão. Deste modo, a turbidez aumenta com a carga de 

sedimentos suspensos (Teixeira & Senhorelo, 2000). 



XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 13

A turbidez pode ocorrer naturalmente em função do processo de erosão e artificialmente por 

lançamento de despejos domésticos e industriais (Derísio, 1992). 

Os maiores valores foram encontrados no período chuvoso, onde o carreamento de sedimentos 

pela enxurrada eleva os valores de sólidos suspensos e, conseqüentemente, a turbidez. É provável 

que esse parâmetro tenha sido influenciado pelos processos de erosão do solo que vêm promovendo 

o assoreamento dos rios e reservatórios na microbacia do Rio Cangati. 

O comportamento dos coliformes termotolerantes nos reservatórios é mostrado nas Figuras 14 

e 15. 
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Figura 14 - Comportamento dos coliformes termotolerantes nos Açudes Chicote, Ramin, Zuir, 

Lages e Chico Miguel I. 
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Figura 15 - Comportamento dos coliformes termotolerantes nos açudes Chico Miguel II, Antonio 

Cruz, Tobias, Novo e Pedro Paulino. 
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Somente o açude Novo, açude Tobias e o riacho Felão I não ultrapassaram o limite máximo 

estabelecido para águas classe 2 pela Resolução N°357/2005 do CONAMA. Os coliformes 

termotolerantes além de estarem presentes em fezes humanas e de animais homeotérmicos, ocorrem 

em solos, plantas ou outras matrizes ambientais que não tenham sido contaminados por material 

fecal. 

O comportamento da Condutividade nos reservatórios é mostrado nas Figuras16 e 17. 
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Figura 16 - Comportamento da condutividade nos Açudes Chicote, Ramin, Zuir, Lages e Chico 

Miguel I. 
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Figura 17 - Comportamento da Condutividade nos açudes Chico Miguel II, Antonio Cruz, Tobias, 

Novo e Pedro Paulino. 

 

O estudo mostrou um aumento da condutividade no período de baixa pluviometria, onde a 

concentração de sais é maior nos reservatórios. Este aumento nas concentrações de sais pode ser 
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ocasionado tanto pela falta de renovação de água pelas chuvas ou pela concentração de cloretos 

decorrente de lançamento de esgotos domésticos sem tratamento através dos tributários do 

reservatório. 

O comportamento dos Sólidos Dissolvidos Totais nos reservatórios é mostrado nas Figuras 18 

e 19. 
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Figura 18 - Comportamento dos Sólidos Dissolvidos Totais nos Açudes Chicote, Ramin, Zuir, 

Lages e Chico Miguel I. 
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Figura 19 - Comportamento dos Sólidos Dissolvidos Totais nos açudes Chico Miguel II, Antonio 

Cruz, Tobias, Novo e Pedro Paulino. 
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Todos os reservatórios ultrapassaram o Limite Máximo para Sólidos Dissolvidos Totais 

estabelecido para águas classe 2 pela Resolução N°357/2005 do CONAMA. Os maiores valores de 

Sólidos Dissolvidos seguiram a mesma tendência da condutividade elétrica, elevando-se nos meses 

de baixa incidência de chuvas. 

 

5 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

No estudo realizado, somente o nitrato apresentou-se dentro do limites preconizados pela 

Resolução CONAMA Nº357/2005 para todos os açudes. Com relação aos outros parâmetros 

analisados, a maioria estava em desacordo com a legislação, sendo o fósforo o que mostrou maior 

alteração na água em todos os reservatórios analisados. 

Recomenda-se a realização de um estudo mais aprofundado nas bacias de contribuição dos 

açudes selecionados, com o intuito de identificar as principais fontes de aporte excessivo de fósforo. 
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