
XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  1 

 

MONITORAMENTO DE COLIFORMES TERMOTOLERANTES E 
ESCHERICHIA COLI NAS ÁGUAS DO AÇUDE ORÓS-CE1 

José Ribeiro Araújo Neto
 1

, Ana Célia Maia Meireles
2
, Eunice Maia de Andrade

3
, Julio 

César Neves dos Santos
 4

 & Adriana Alves Batista
5
 

RESUMO --- A contaminação por efluentes orgânicos do tipo doméstico pode tornar a água um 
veículo de transmissão de enfermidades comprometendo a sua qualidade. O presente trabalho teve 
como objetivo avaliar os padrões microbiológicos da qualidade da água para irrigação, consumo 
humano e balneabilidade do açude Orós – CE. Foram realizadas coletas a cada dois meses, no 
período de abril de 2008 a fevereiro de 2009, em sete pontos a montante da barragem e um, a 
jusante. As análises microbiológicas foram realizadas no Laboratório Integrado de Águas de 
Mananciais e Residuárias – LIAMAR, no IFCE-Campus Fortaleza-CE. Os parâmetros avaliados 
foram: Coliformes Termotolerantes, utilizando o Número Mais Provável (NMP), pela técnica dos 
tubos múltiplos em meio A1 e E. coli pelo  método do Colilert. Os resultados das análises 
microbiológicas indicaram que a água do açude está fora do padrão de potabilidade estabelecido 
pela Portaria 518/04 do Ministério Saúde. Em 100% das águas do açude, à montante da barragem, 
apresentam-se classificadas como excelente para balneabilidade, de acordo com a resolução 
CONAMA 274/00. Os pontos amostrados durante o estudo apresentaram-se, de acordo com a 
Resolução CONAMA 357/05, enquadrados como água doce de Classe 1, excetuando-se o ponto 8 
(jusante da barragem).  

ABSTRACT --- The water contamination by organic effluent, domestic type, can make the water a 
vehicle of disease transmission, compromising its quality. The purpose of this work was to evaluate 
the microbiological standards of the water quality for irrigation, human consumption and recreation 
of the Orós dam – CE. The water samples were collected each two months during the period from 
April of 2008 to February of 2009, in seven throughout the storage water and one, downstream. The 
microbiological analyses were done in the Integrated Residuary Water Laboratory of Sources and - 
LIAMAR, at IFET-Campus, Fortaleza-CE.  The evaluated parameters were: Coliforme 
Thermotolerants, using Most Likely Number (NMP), for the technique of the multiple tubes in 
environments A1 and E. coli for the method of the Colilert. The results of the microbiological 
analyses indicated that the water of the dam does not match the standards requirements for drink 
water established by Ministry Health. The waters of the dam presented classified as excellent for 
recreation, in accordance with CONAMA 274/00 resolution. The samples collected during the study 
presented, in 100% as water of Class 1 for drink water, except for the sample took at downstream, 
in accordance with Resolution CONAMA 357/05. 
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1 - INTRODUÇÃO 

Um ambiente aquático apresenta certas características físicas, químicas e biológicas que lhe 

confere qualidade. Esta qualidade varia muito em função das interferências antrópicas nos recursos 

hídricos e da disponibilidade de água, sendo o seu estudo fundamental para avaliação das 

possibilidades de uso (FRANCO et al. 2007).  

Diferentes parâmetros são utilizados para indicar direta ou indiretamente a presença efetiva de 

algumas substâncias ou microorganismos que possam comprometer a qualidade da água. Tanto do 

ponto de vista de sua estética como da salubridade, exige-se que a água não contenha patogênicos 

ou substâncias químicas que em concentrações tóxicas possam tornar-se nocivas à saúde pelo uso 

continuado da água (REBOUÇAS, 2002). Em termos de saúde pública, os aspectos sanitários 

devem ser enfatizados estudando-se o comportamento dos indicadores de poluição de origem fecal, 

sendo mais comumente utilizados os coliformes, principalmente o grupo dos fecais ou 

termotolerantes, e a E. Coli, patógeno pertencente a este grupo (APHA, 1998).  

Os coliformes termotolerantes são bactérias pertencentes ao grupo dos coliformes totais, 

caracterizados pela presença da enzima galactosidase e pela capacidade de fermentar a lactose. 

Estas bactérias apresentam produção de gás, no prazo de 24 horas a ± 44 - 45°C, em meios 

contendo sais biliares ou outros agentes tenso-ativos com propriedades inibidoras semelhantes. 

Ribeiro (2002), afirma que muitos autores questionam a utilização destes organismos como 

indicadores (DUFOUR, 1987 e EVISON, 1988 apud BORDALO, 1994) devido ao seu tempo de 

sobrevivência ser muito menor do que o de alguns patógenos, e também por estarem presentes em 

fezes de animais de sangue quente, em solos, plantas ou quaisquer corpos d’água contendo matéria 

orgânica (CONAMA N°274, 2000). Devido a este fato, outras bactérias têm sido sugeridas para 

indicar a qualidade de águas, entre elas a E. coli  é atualmente utilizada pelas estações de tratamento 

de água como indicador de maior representabilidade da contaminação fecal.  

A E. coli é abundante em fezes humanas e de animais de sangue quente, tendo somente sido 

encontrada em esgotos, efluentes, águas naturais e solos que tenham recebido contaminação fecal 

recente (CONAMA N°274, 2000). Segundo Cerqueira e Horta (1999), E. coli representa 

percentuais em torno de 96 a 99% nas fezes humanas e de animais homeotérmicos. Diante do 

exposto, o presente trabalho objetivou avaliar o padrão microbiológico das águas do açude Orós-CE 

em termos de usos para irrigação, consumo humano e balneabilidade, utilizando como indicadores 

as bactérias do grupo coliformes termotolerantes e a E. coli, bactéria pertencente a esse grupo, 

porém de origem quase que estritamente de fezes humanas. 
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2 - MATERIAL E MÉTODOS 

As coletas de águas foram realizadas na barragem do rio Jaguaribe (Barragem Presidente 

Juscelino Kubitschek de Oliveira), conhecida como açude Orós, que está localizada no município 

de Orós – Estado do Ceará, distante 450 km da capital. O reservatório está situado na sub-bacia do 

Alto-Jaguaribe que possui uma área de 25 km2, sendo considerada a segunda região hidrográfica em 

termos de potencial de acumulação de água do Estado, apresentando capacidade de armazenamento 

2,7 bilhões de m3. O açude Orós é responsável por 70% deste potencial, apresentando uma bacia 

hidráulica de 35.000 ha, o que permite um volume máximo de acumulação de 1,94 bilhões de  m3 e 

que lhe confere o título de segundo maior reservatório do Ceará (COGERH, 2008). 

Fundado no ano de 1961, o reservatório está localizado politicamente entre os municípios de 

Iguatu, Quixelô e Orós (EVRE, 2005). Tem como finalidade o armazenamento de água para a 

região, a perenização do Vale do Jaguaribe, no trecho do rio localizado nas sub-bacias do médio e 

baixo Jaguaribe, e propiciar o aumento das áreas irrigadas. Além disso, é utilizado para o 

desenvolvimento da piscicultura e aproveitamento de culturas na área da montante, bem como lazer 

e diversão para turistas. (DNOCS, 2008) 

Como em todo o Estado, o principal problema com relação à pluviometria na região consiste 

muito mais na irregularidade do regime do que na quantidade de chuvas (MEIRELES, 2007). 

Segundo a classificação de Köoppen, a zona climática da região é do tipo BSw’h’,  clima  semi-

árido quente,  com chuva  anual concentrada  no  período  do  verão-outuno  (fevereiro-abril). As 

precipitações chegam a atingir valores de totais anuais médios superiores a 800 mm. Já a 

evapotranspiração é maior do que os valores de precipitação, apresentando valor anual médio em 

torno de 1900 mm (FUNCEME, 2008).  

  Os percentuais dos diferentes usos da água do açude Orós podem ser visualizado na Figura 2 

(EVRE, 2005). Verifica-se que a principal uso da água é na irrigação, seguido do uso doméstico, 

pecuária, industrial e turismo.  

 

 

 

 

Figura 2: Percentuais de uso das águas do açude Orós-CE. 
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As coletas de água do açude para as análises microbiológicas foram realizadas durante o 

período de abril/08 a fevereiro/09, com caráter bimestral, em oito pontos distintos. Seis pontos 

relativos aos principais afluentes do reservatório, tendo cada um em particular uma importância 

estratégica. Os outros dois pontos foram localizados próximos a barragem, sendo um dentro do 

reservatório, à montante da barragem e o outro, na saída da água, à jusante da barragem. Todos os 

pontos foram devidamente georeferenciados com o auxilio do GPS do modelo Gramin. As 

coordenadas em UTM podem ser observadas na Tabela 1 e suas respectivas localizações dentro de 

reservatório, na Figura 2. As coletas foram realizadas a bordo da embarcação pertencente à 

companhia de gestão dos recursos hídricos do Ceará – COGERH.  

Tabela 1 - Pontos e Coordenadas UTM. 

Pontos de Coleta 

Identificação Coordenadas Identificação Coordenada (UTM) 
(P - 1) Conceição 0486428/9304860 (P - 5) Giqui 0493637/9317512 

(P - 2) Rio Trussu 0481791/9302892 (P - 6) Santarém 0507230/9315164 

(P - 3) Rio Fae (Mata 0483502/9308376 (P - 7) Montante da 0508100/9310694 

(P - 4) Madeira Cortada 0492612/9315986 (P - 8) Jusante Barragem 0509740/9310468 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2- Açude Orós e localização dos pontos de coleta. 

As profundidades de coletas consistiram na profundidade de 0,30 m da superfície da água, 

extensão-limite da zona fótica. Nesta profundidade, as condições climáticas têm maior influência 

sobre o comportamento dos nutrientes que adentram as águas do açude (BRAGA, 2006). Além 

destas razões, levou-se em consideração o interesse da COGERH nos resultados do monitoramento 

da qualidade das águas nessa profundidade. 
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Os parâmetros analisados e os métodos utilizados podem ser observados na Tabela 2. Os 

frascos utilizados para a coleta microbiológica foram de 250 ml, previamente esterelizados os quais 

não deverão ser preenchidos totalmente, para que seja facilitada a homogeneização em laboratório. 

A descontaminação dos recipientes é realizada em laboratório através de autoclave a fim de que 

estejam livres de possíveis contaminantes externos que por ventura possam vir a interferir nos 

resultados. Após coletados, os frascos foram refrigerados em caixas térmicas (-4ºC) presentes na 

embarcação e, posteriormente, enviados para o Laboratório Integrado de Água de Mananciais e 

Residuárias – LIAMAR do Instituto Federal de Educação Tecnológica IFET-CE. 

Tabela 2 - Parâmetros e Metodologia de análises 

Parâmetro Método Referência 
Coliformes 

Termotolerantes 
Tubos Múltiplos          

em Meio A1 
APHA, 1998. 

Escherichia coli Método do Colilert APHA, 1998. 

 

3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Coliformes Termotolerantes 

  Os resultados das análises de coliformes termotolerantes (CTT) para o período monitorado 

podem ser observados na Tabela 3. Observou-se que, em todas as coletas e todos os pontos 

estudados houve a presença das bactérias do grupo CTT, evidenciando o lançamento de carga 

orgânica doméstica. Conforme a Resolução CONAMA 357/05, os CTT são o grupo de bactérias 

mais significativas na avaliação de poluição sanitária (CETESB, 2005).  

Tabela 3 - Número Mais Provável de Coliformes Termotolerantes em 100 mL (NMP/100mL) da 

amostra de água 

 

Meses 

PONTOS DE COLETA 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Conceição Trussu Faé M. Cortada Giqui Santarém Montante Jusante 

Abril/08 8 20 4 4 2 20 13 170 

Junho/08 2 < 2 < 2 < 2 4 2 4 300 

Agosto/08 23 12 4 <2 23 130 4 300 

Outubro/08 <1.8 <1.8 2 <1.8 <1.8 4.5 4.5 2400 

Dezembro/08 7.8 4.5 <1,8 <1,8 79 <1,8 <1,8 350 

Fevereiro/09 4.5 4 <1,8 <1,8 2 33 1.8 920 
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Quanto ao uso das águas para a agricultura irrigada, pode-se notar que de acordo com a 

Resolução CONAMA 357/05, que regulamenta a classificação e enquadramento de corpos de água 

e padrão de lançamento de efluente, as águas do reservatório à montante da barragem apresentaram-

se classificadas como águas doces de Classe 1. Estas águas podem ser destinadas à irrigação de 

hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam rentes ao solo e que sejam 

ingeridas cruas sem remoção de película. Porém, as águas na jusante do reservatório, chegaram a 

apresentar Classe 2 e Classe 3. 

De acordo com a Portaria 518/04 do Ministério da Saúde, que estabelece os procedimentos e 

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

seu padrão de potabilidade, os resultados observados na Tabela 3 mostram que as águas do 

reservatório estavam fora do padrão microbiológico de potabilidade da água para consumo humano. 

Segundo a Portaria, que estabelece ausência de NMP/100ml de CTT, as águas estudadas somente 

deveriam ser utilizadas para o consumo humano após um tratamento de desinfecção. 

 Avaliando as águas conforme a Resolução CONAMA 274/00, que dispõe sobre qualidade 

das águas de balneabilidade, pode-se observar que 100% das amostras analisadas do reservatório, à 

montante da barragem, apresentaram NMP/100ml de coliformes termotolerantes menor que 250, 

mantendo-se desta forma dentro dos padrões de balneabilidade, sendo classificadas como água 

excelente para recreação. No entanto, as águas à jusante do reservatório (P-8) apresentaram grande 

variação nos resultados, indo de excelente a insatisfatória. Segundo a resolução anteriormente 

citada, o valor máximo de CTT, estabelecido como satisfatório para balneabilidade, é de 1000 

NMP/100ml.   

Na Tabela 4 tem-se o enquadramento dos pontos de coletas nos meses estudados, de acordo 

com a resolução CONAMA 357/05. Observamos que todos os pontos dentro do reservatório 

apresentaram-se na Classe 1 para águas doces, que estabelece valor máximo de 200 NMP/100ml de 

amostra. Esse resultado deve-se ao fato do ano de 2008 ter apresentado média pluviométrica (1065 

mm), acima da média da região (800 mm), provocando uma forte diluição das águas do reservatório 

e sua renovação. Porém, o P-8 (jusante da barragem), chegou a apresentar Classe 3 no mês de 

outubro/08 que segundo a Resolução, indica valor máximo de 2500 NMP/100ml de CTT para esta 

classe. 
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Tabela 4 - Enquadramento dos pontos de coleta quanto a resolução CONAMA 357/05, levando em 
consideração o NMP/ 100 mL de Coliformes Termotolerantes (CTT) 

 

Meses 

POSTOS DE COLETA 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Conceição Trussu Faé M. Cortada Giqui Santarém Montante Jusante 

Abril/08 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 

Junho/08 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 2 

Agosto/08 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 2 

Outubro/08 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 3 

Dezembro/08 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 2 

Fevereiro/09 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 2 

 

O fato do P-8 ter apresentado os maiores valores de NMP/100ml de CTT em todas as coletas 

realizadas é perfeitamente explicável, devido o ponto de coleta está localizado na saída do 

reservatório, onde este recebe contribuição de esgotos domésticos não tratados da área urbana da 

cidade de Orós-CE. Almeida et al. (2004), estudando a qualidade da água do córrego Ribeirão dos 

Porcos, dentro do município de Espírito Santo do Pinhal-SP, encontrou os maiores índices de 

poluição fecal em pontos localizados na área urbana, onde há despejos de efluentes domésticos, de 

indústrias alimentícias, de autopeças e de curtume, que podem ter contribuído para a poluição do 

rio. 

De acordo com a resolução CONAMA 357/05, as águas do P-8, saída do reservatório, foram 

em sua maioria classificadas como águas doce de Classe 2, podendo ser destinada a 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, além da aqüicultura e a atividade de pesca. Estas mesmas águas, de 

acordo com a resolução CONAMA 274/00 podem ser destinadas a recreação de contato primário, 

tais como natação, esqui aquático e mergulho.  

No mês de outubro/08 foi encontrado o valor de 2400 NMP/100ml de CTT no P 8, 

classificando-o como Classe 3. Este ponto foi considerado o de pior classe dentre os pontos 

estudados. Este fato limita o uso dessas águas neste mês à irrigação de culturas arbóreas, 

cerealíferas e forrageiras. Para uso no consumo humano, esta somente deverá ser utilizada após um 

tratamento convencional e ainda, para pesca amadora e recreação de contato secundário. Este 

resultado pode ser explicado devido às águas estarem estagnadas nesse mês de coleta, onde a 

válvula do reservatório estava fechada devido às obras da adutora, gerenciada pela Companhia de 

Recursos Hídricos do Ceará (COGERH, 2008).  
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Os menores valores encontrados no estudo para CTT foram durante o mês de abril/08, mês 

em que houve a sangria no açude. Este fato pode ser explicado pela renovação das águas do 

reservatório, provocando uma redução das concentrações de substâncias na água, tanto causada por 

uma maior diluição das águas, como no processo de renovação das águas. Neste processo, 

substâncias e organismos microbiológicos são carreados juntamente para fora do reservatório. 

Observa-se que os maiores valores encontrados para CTT ocorreram na coleta do mês de 

agosto/08 realizada na estação seca, onde sofre a influência da redução do volume de água do 

manancial pela evaporação e do despejo de esgoto contendo compostos orgânicos biodegradáveis, 

nutrientes e, principalmente, bactérias. Resultados semelhantes foram observados por Franco et al. 

(2007) estudando a qualidade de água para irrigação na microbacia do Córrego Três Barras, 

Marinópolis-SP, com o aumento no número de coliformes fecais na estação seca do ano de 2003. 

 

3.2 Escherichi Coli 

Os resultados de E. Coli dos pontos de amostragem durante o período estudado podem ser 

observados na Tabela 5. Os valores de NMP/100ml das amostras variaram de < 2 a 2400. 

Resultados semelhantes foram encontrados por Silva et al. (2007), estudando águas superficiais 

utilizadas para irrigação no município de Paço do Lumiar-MA com resultados variando entre 307,0 

a 2.419 NMP de E.Coli por 100 mL de água. 

Tabela 5 - Número Mais Provável de Escherichia Coli em 100 mL (NMP/100mL) da amostra de 
água. 

 
Meses 

POSTOS DE COLETA 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Conceição Trussu Faé M. Cortada Giqui Santarém Montante Jusante 

Abril/08 4 20 2 4 < 2 20 4 170 

Junho/08 < 2 < 2 < 2 < 2 2 < 2 2 170 

Agosto/08 2 <2 <2 <2 <2 130 2 300 

Outubro/08 <1,8 <1,8 2 <1,8 <1,8 2 <1,8 2400 

Dezembro/08 <1,8 2 <1,8 <1,8 33 <1,8 <1,8 130 

Fevereiro/09 4.5 4 <1,8 <1,8 2 33 1.8 540 

 

Pode-se notar que, de acordo com a Portaria 518/04 do Ministério de Saúde que estipula 

ausência de NMP/100ml  de E. Coli, todos os pontos estiveram acima do limite máximo 

estabelecido do padrão microbiológico de potabilidade da água para consumo humano. O 
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significado da presença de E. Coli em um ambiente indica que há contaminação por microrganismo 

de origem fecal e, portanto, está em condições sanitárias insatisfatórias (SILVA et al., 2007). 

Quase todas as amostras analisadas apresentaram de E. Coli menor do que 400 NMP/100 mL 

e foram classificadas como muito boa para a recreação, segundo a resolução CONAMA 214/00. 

Exceção observada para as coletas dos meses de outubro/08 e fevereiro/09 que apresentaram, 

respectivamente, padrão para balneabilidade como insatisfatório e satisfatório.  

Na Tabela 6, observa-se o enquadramento dos pontos de coleta em classes de água doces em 

relação aos níveis máximos de E. Coli  permitido pela resolução CONAMA 357/05. Nota-se que o 

enquadramento dos pontos quanto ao indicador E. Coli em substituição ao enquadramento com os 

CTT observados na Tabela 3, apenas o P-8, nos meses de junho/08 e dezembro/08, apresentaram 

uma classe diferente, confirmando o que estabelece a resolução anteriormente citada, em que o 

NMP/100ml de E. coli pode ser determinada em substituição ao parâmetro CTT no enquadramento 

das águas. Isso mostra que do grupo de patógenos CTT (que tem sua origem em fezes de animais de 

sangue quente, em solos, plantas ou quaisquer corpos d’água contendo matéria orgânica) 

encontrados nas águas do reservatório estudado são em sua maior parte E. coli, bactérias de origem 

quase que exclusivamente de fezes humanas e de animais de sangue quente.  

Tabela 6 - Enquadramento dos postos de coleta quanto a resolução CONAMA 357/05 quanto ao 
NMP/ 100 mL de E. coli. 

 
Meses 

POSTOS DE COLETA 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Conceição Trussu Faé M. Cortada Giqui Santarém Montante Jusante 

Abril/08 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 

Junho/08 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 

Agosto/08 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 2 

Outubro/08 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 3 

Dezembro/08 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 

Fevereiro/09 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 2 

 

As análises de coliformes termotolerantes apresentam duas características em relação à 

análise de E. coli, baixo custo e maior tempo despendido para realização da análise. No entanto, a 

Portaria 518/04 estabelece que a detecção de E. coli deve ser preferencialmente adotada. Resultados 

semelhantes foram encontrados por Griffo (2009), estudando a balneabilidade em amostras da praia 

de Camburi, Vitória-ES, em que os indicadores estudados CTT e E. coli  apresentaram praticamente 

os mesmo resultados. 
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Em todo o período de estudo, segundo a resolução CONAMA 357/05, os pontos no interior 

do reservatório, a montante da barragem, apresentaram águas classificadas quanto ao indicador E. 

coli como águas doces de Classe 1, que podem ser destinadas dentre outros usos à irrigação de 

hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam rentes ao solo e que sejam 

ingeridas cruas sem remoção de película. No entanto, o ponto de coleta na saída do reservatório, a 

jusante da barragem, apresentou Classe 2 para maioria dos meses estudados. Esta classe inclui 

águas que podem ser utilizadas para irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques e jardins, 

campos de esportes e lazer com os quais o publico possa vir a ter contato direto. Com exceção do 

mês de outubro/08, que apresentou classe 3, que são águas que podem ser destinadas a irrigação de 

culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras. 

 

4 - CONCLUSÕES 

Com base no que foi analisado e discutido neste trabalho conclui-se que: 

1. Com relação a Portaria 518/05 MS, as águas do reservatório Orós durante todo o período de 

estudo apresentam  fora do padrão de potabilidade quanto aos indicadores estudados, podendo ser 

utilizadas apenas após tratamento de desinfecção. 

2. Com relação à Resolução CONAMA 357/05, as águas dos pontos à montante da barragem 

(dentro do reservatório) apresentaram-se classificadas como água doce de Classe 1, quanto aos dois 

parâmetros estudados. 

3. Com relação à Resolução CONAMA 274/00, as águas dos pontos à montante da barragem 

apresentaram classificadas como de excelente qualidade. No entanto, o P-8 localizado a jusante da 

barragem (saída do reservatório), chegou a apresentar águas de qualidade insatisfatória. 

4. As águas do P-8, jusante da barragem, apresentaram a pior qualidade devido à influência dos 

despejos de efluentes sem tratamento proveniente da cidade de Orós-Ce. 

5. Os maiores valores encontrados para E.coli e CTT foram observados no mês de outubro/08, mês 

mais seco e no qual a válvula de saída de água do reservatório encontrava-se fechada. 

6. De acordo com os resultados encontrados pode ser adotado a E. coli em substituição a CTT como 

indicador da qualidade sanitária da água. 
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