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MODELAGEM MATEMATICA COMO INSTRUMENTO DE 

PLANEJAMENTO E GESTÃO NAS REPRESAS IPITANGA I, II E  

III, INSERIDA NA APA JOANES-IPITANGA, BAHIA. 

Viviane Maria Mendes de Moura1  

1. Introdução 

 

A preocupação com a qualidade dos recursos naturais e com a proteção da saúde 

humana tem papel central nas discussões do mundo contemporâneo. Assim, diante do 

comprometimento da qualidade de vida, as populações vêm direcionando suas atenções 

para os impactos ambientais negativos potenciais de suas atividades, produtos ou 

serviços. Conseqüentemente, a exigência da população em relação ao planejamento e 

gestão das cidades é cada vez mais intensificada.  

 

No Brasil, nas últimas décadas, o setor industrial, a ocupação desordenada e a 

concentração da população nos centros urbanos aumentaram em proporção acelerada. 

Devido a esta realidade, muitos conflitos e problemas têm sido gerados, como: aumento 

do risco de degradação das áreas de abastecimento de água e alimentos; enchentes; 

redução da biodiversidade e habitats, inserção de substâncias tóxicas na cadeia 

alimentar; poluição das águas por esgotos e pela disposição dos resíduos de forma 

inadequada, tanto domésticos como industriais; dentre outros. 

 

Todavia, é bom lembrar que associado aos consideráveis impactos ambientais 

negativos nas mais diversas regiões do planeta e as pressões ambientais por parte dos 

movimentos sociais, o poder público e as organizações estão sendo impulsionados pela 

busca de uma política pública efetiva com devida avaliação e controle ambiental. Isto 

reforçou a urgente necessidade por pesquisas e monitoramento de cenários ambientais, 

acendendo um campo de interesse aos gestores. Neste contexto, impulsionados pelo 

avanço das tecnologias e modelos matemáticos que colaboram na interpretação do 

ambiente real, os tomadores de decisão tendem a utilizar estas ferramentas para melhor 

diagnosticar, avaliar suas ações. 

 

Especificamente, o planejamento e ordenamento de um ambiente dependem de 

uma metodologia avaliativa que possibilite aos gestores uma melhor estratégia de uso e 
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ocupação de um ambiente, de modo que seja possível atuar na prevenção dos riscos 

ambientais.  Nesta perspectiva, os modelos matemáticos representam instrumentos que 

contribuem na gestão que se ocupa em obter a partir de dados observados e coletados 

uma interpretação, tornando possível o diagnóstico de uma determinada situação dos 

sistemas geográficos e a formulação de soluções apropriadas. 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar os valores de DBO, OD, pH e Amônia, 

obtidos de dados secundários da EMBASA, segundo critérios estatísticos de regressão 

linear. O pressuposto considera a avaliação matemática destes parâmetros presentes na 

água do rio Ipitanga I, II e III, como instrumento que subsidiará a implantação de 

políticas públicas e a tomada de decisões quanto à sua ocupação futura e preservação 

ambiental. Vale ressaltar que, os dados obtidos serão, posteriormente, tratados em outra 

oportunidade pela correlação espacial de acordo com os coeficientes de Pearson, 

Kendall e Spearman  

 

2. Contextualização da Área em Estudo 

 

A área de estudo está totalmente inserida na APA Joanes-Ipitanga.  A criação 

desta APA teve o objetivo de proteger suas nascentes, remanescentes de Mata Atlântica 

e avifauna que é bastante representativa. Possui aproximada 64.463 há e abrange parte 

dos municípios de Camaçari, Simões Filho, Lauro de Freitas, São Francisco do Conde, 

Candeias, São Sebastião do Passe, Salvador e Dias D´Ávila. 

 

Vale considerar que APA Joanes-Ipitanga se localiza dentro de uma área 

basicamente urbana e de intensa produção industrial do Estado da Bahia, deste modo o 

planejamento da ocupação urbana reflete extrema importância, considerando, ainda que, 

seu manancial abastece por cerca de 40% do abastecimento de água da região 

metropolitana de Salvador. Destacando, ainda usos para lazer e esportes náuticos, 

dessedentação de animais e a pesca em alguns trechos.  

 

O rio Ipitanga, por sua vez, é o principal tributário da bacia hidrográfica do rio 

Joanes, e é fortemente impactado pela exploração imobiliária e pelo lançamento, sem 

qualquer tratamento, das águas servidas das residências e indústrias, mineradoras, aterro 

sanitário, hospitais, matadouros, entre outros, ao longo de todo seu percurso. Este 
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manancial possui três represas, a Ipitanga I, II e III, formando uma sub-bacia hidráulica 

de suma importância, com função de abastecer Salvador, Boca da Mata, Fazenda 

Grande I e II, Cajazeira XI, Loteamento Santo Antônio e Loteamento Jambeiro, Cações, 

Barragem e Fazenda Cassange.  

 

A figura 1 apresenta o mapa de localização da área de estudo:  

 

 

 

3. Material e Métodos  

 

3.1 Coleta de dados  

 

As amostras foram coletadas e analisadas pela equipe técnica da Empresa Baiana 

de Águas e Saneamento (EMBASA). Todas as coletas foram feitas durante o dia e na 

camada superficial d’água. De modo que, o relatório de resultados obtidos para essas 

amostras foi então analisado neste trabalho.  

 

Os parâmetros escolhidos para análise foram a DBO (Demanda Bioquímica de 

Oxigênio), OD (Oxigênio Dissolvido), pH (Potencial Hidrogeniônico), NH4
+ (Íon 

amônio), Turbidez, Fósforo Total (P), Coliformes Termotolerantes e Temperatura (ºC) 
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que são indicativos de qualidade de água extremamente afetados pela ocupação da área. 

No entanto, no relatório constava de algumas variáveis, como: Condutividade, Nitrato, 

Nitrito, Dureza, DQO (Demanda Química de Oxigênio), cor real e aparente, Coliformes 

Termotolerantes e Totais, Sólidos Dissolvidos, Sólidos em Suspensão, Sólidos Totais, 

Temperatura do ar e ambiente, Cloro, MCISTINA e, porém algumas delas nem 

possuíam dados suficientes para serem tratados neste trabalho. Neste trabalho, foram 

discutidos somente os parâmetros de DBO, OD, pH e NH4+, pela existência de dados 

suficientes para o tratamento e alcance do objetivo estabelecido. 

 

Os dados secundários foram então organizados em tabelas (não mostradas por 

questão de espaço), conforme os parâmetros citados acima, separados por represa e 

ordenados por ano de coleta.  

 

Após a organização dos dados, foram construídos os gráficos pertinentes, 

usando-se a média aritmética de cada variável para cada ano estudado. Esses gráficos 

foram construídos utilizando-se o programa estatístico Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS), Advanced Models versão 13.0. 

 

A análise dos gráficos foi feita a partir da regressão linear dos dados e os 

resultados apresentados junto com a respectiva equação matemática. 

 

4. Resultados e Discussão  

 

A observação dos dados fornecidos pela EMBASA demonstrou que apenas os 

resultados de DBO, OD, pH e NH3 apresentavam uma variação significativa com o 

tempo que pudesse estar relacionada com a ocupação da área estudada. 

 

Os relatórios apresentam também dados referentes à condutividade, cor aparente 

e turbidez, que não foram analisados por não refletirem variações relacionadas à 

ocupação da área. Os dados de Nitrato, também apresentados nos relatórios não 

mostraram variação temporal, sendo considerados constantes durante o período 

analisado neste trabalho. Os dados de Fosfato não foram analisados por falta de dados 

secundários apresentados. 
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4.1 Análise dos dados de DBO 

 

De acordo com a Resolução do CONAMA 357/05, que dispõe sobre a 

classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem 

como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, os valores de DBO 

para águas doces de classe 1 deve atender a uma DBO 5 dias a 20°C até 3 mg/L de O2, 

para águas doces de classe 2 até 5 mg/L de O2, para as de classe 3 de até 10 mg/L de 

O2. Neste caso como o rio Ipitanga está enquadrado em classe 2, então, consideramos a 

DBO até 5 mg/L de O2, e estando acima deste valor indicará que a quantidade de 

oxigênio dissolvido no meio ficará comprometida. Von Sperling e Mota afirmam que a 

DBO retrata, de forma indireta, o teor de matéria orgânica nos esgotos ou corpos d’água 

pelo decréscimo de OD, sendo, portanto, um parâmetro associado ao potencial de 

consumo do OD. 

 

A figura 1 mostra o diagrama de variação dos valores de DBO com o tempo no 

período de 2003 a 2008 para a represa Ipitanga I.  
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Figura 1: Evolução dos valores de DBO com o tempo para a represa Ipitanga I. 
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Pode-se verificar que, conforme demonstrado na reta, ocorre um aumento 

sucessivo nestes valores, embora ainda não se tenha chegado ao limite máximo 

permitido pela Resolução CONAMA 357/05.  

 

A equação da regressão linear que permite analisar o comportamento de DBO 

em diferentes anos é: 

 

DBO = 0,209 x ANO – 416,76 (Eq. 1) 

 

esta expressão indica que, mantidas as atuais condições, o valor máximo permitido na 

Resolução CONAMA de 5,0 mg/L será atingido no ano de 2018. No entanto, a 

ocupação da área é crescente e desordenada, o que pode acelerar o processo de 

degradação da água fazendo com que o limite máximo de DBO seja atingido antes da 

tendência apresentada. 

 

As figuras 2 e 3 apresentam os diagramas de evolução de DBO com o tempo 

para as represas Ipitanga II e III, respectivamente. 
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Figura 2: Evolução dos valores de DBO com o tempo para a represa Ipitanga II. 
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Figura 3: Evolução dos valores de DBO com o tempo para a represa Ipitanga III. 

 

Para a represa Ipitanga II, os valores médios de DBO são maiores que para 

Ipitanga I, aumentando ainda mais para a represa Ipitanga III. Isto reflete o modelo de 

ocupação da área, pois Ipitanga I localiza-se totalmente em Salvador, com um alto grau 

de ocupação por sítios particulares, conjuntos habitacionais e pedreiras e, Ipitanga II e 

III, por sua vez, que é cortada pela rodovia CIA/Aeroporto, recebem contribuições de 

efluentes domésticos e industriais do CIA. A represa Ipitanga II localiza-se em Salvador 

e Simões Filho e é ocupada por sítios particulares e Ipitanga III, também com problemas 

de ocupação desordenada, está inserida em Simões Filho e Salvador com pequena 

influência de Lauro de Freitas.  

 

As equações das regressões lineares foram: 

 

DBO = 0,308 x ANO – 615,87 (Eq. 2) 
 

para Ipitanga II e, 

 

DBO = 0,393 x ANO – 785,182 (Eq. 3) 

para Ipitanga III. 
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De acordo com estas equações o limite máximo de DBO para estas represas será 

atingido em 2016 para Ipitanga II e, 2011 para Ipitanga III, se as condições atuais forem 

mantidas. 

 

4.2 Análise dos dados de Oxigênio Dissolvido (OD) 

 

De acordo com a Resolução CONAMA 357/05, os valores de OD, para águas 

doces de classe 1, devem estar acima de 6 mg/L O2; para as de classe 2 não inferior a 5 

mg/L de O2 e as de classe 3 não inferior a 4 mg/L de O2. Neste caso, como o rio 

estudado é enquadrado classe 2, o valor utilizado será acima de 5 mg/L de O2 para que 

a água seja considerada com um mínimo de qualidade. 

 

Von Sperling afirma que o consumo de OD superior a capacidade de produção 

do meio aquático reduz o número das espécies, determinando a seleção das menos 

resistentes. 

 

 

Os valores de OD, segundo Von Sperling, têm sido utilizados como indicativos 

da determinação do grau de poluição por despejos orgânicos e autodepuração em corpos 

hídricos, assim como para a sua caracterização.  

 

As figuras 4, 5 e 6 mostram a evolução do OD nas represas Ipitanga I, II e III, 

respectivamente. Na figura 4 e 5 verifica-se que os valores de OD atendem a 

recomendação da Resolução CONAMA 357/05, muito embora com projeção de reduzir 

o teor de oxigênio no meio. No entanto, pode-se observar que na figura 6 a tendência se 

mostrou decrescente, com valores ainda considerados ideais, indicando uma sucessiva 

diminuição do OD para as espécies aquáticas, comprometendo a permanência das 

menos resistentes, e detectando a presença de matéria orgânica e poluição. 
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Figura 4: Comportamento dos valores de OD com o tempo para a represa Ipitanga I. 
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Figura 5: Comportamento dos valores de OD com o tempo para a represa Ipitanga II. 
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Figura 6: Comportamento dos valores de OD com o tempo para a represa Ipitanga III. 

 

As equações das regressões lineares obtidas para Ipitanga I, II e III foram, 

respectivamente: 

OD = 0,187 x ANO – 367,759 (Eq. 4) 

 

OD = 0,404 x ANO – 805,623  (Eq. 5) 

 

OD = 0,578 x ANO – 1.164,867 (Eq. 6) 

 

Estas equações indicam que, se mantidas as condições atuais de uso e ocupação, 

o OD se encontrará em processo de redução. Ainda, se observa que o valor de OD 

atingiu seu valor mínimo, conforme Resolução CONAMA 357/05, em 1988 para a 

represa Ipitanga I e para as represas Ipitanga II e III ocorreu a mesma situação em 2004 

e 2008, respectivamente. Nesta análise, ainda pode se confirmar, como consta na figura 

6, para a represa de Ipitanga III, no período de 2003 e 2008, que houve uma redução 

significativa de OD. 

 

A inexistência de oxigênio dissolvido na água, segundo Von Sperling e Mota, 

implica na presença de matéria orgânica e poluição e, conseqüentemente, na 

mortandade de espécies aquáticas. 
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4.3 Análise dos dados de pH 

 

 De acordo com a Resolução CONAMA 357/05, os valores de pH para as águas 

doces variam entre 6,0 a 9,0. Segundo Esteves e Von Sperling, se esta faixa de valor 

não for atendida pode afetar a vida aquática e os microorganismos responsáveis pelo 

tratamento biológico dos esgotos. Esteves menciona, ainda que, os baixos valores de pH 

ocasiona perdas de íons de sódio e cloreto de organismos dos peixes, assim como as 

mudanças bruscas de pH é comumente observado em casos de poluição, em que pode 

indicar a presença de efluentes industriais. Von Sperling ressalta, ainda que, o pH baixo 

tem potencial corrosivo e agressivo em tubulações e peças das águas de abastecimento e 

quando elevado possibilita as incrustações. 

 

A figura 7 mostra o diagrama de variação dos valores de pH com o tempo no 

período de 2003 a 2008 para a represa Ipitanga I.  
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Figura 7: Evolução dos valores de pH com o tempo para a represa Ipitanga I. 

 

A equação da regressão linear que permite analisar o comportamento de pH em 

diferentes anos na represa Ipitanga I é: 

 

pH = 0,162 x ANO – 317,186 (Eq. 7) 
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esta expressão indica que, conforme condições e padrões de qualidade da água 

admitidos pela Resolução CONAMA 357/05 o pH pode variar entre 6,0 e 9,0. Assim, 

na figura 7, observa-se que está ocorrendo um aumento progressivo do pH na represa 

Ipitanga I, devido as interferências humanas na utilização deste ambiente. Neste caso, a 

equação revelou que em 2001 o pH esteve com valor ideal igual a 7,0. Em 2004, 

comparando com o ano de 2003, como mostra na figura 7, houve redução do pH, por 

sua vez em 2005 ocorreu um aumento significativo. Ficando constante em 2006 e 

aumentando novamente o pH em 2007. A partir deste momento, em 2008, iniciou-se o 

aumento do pH, pela ocorrência de lançamento de efluentes das pedreiras e domésticos, 

disposição de resíduos, dentre outros fatores poluidores, que atingiu o valor igual a 

8,27.Segundo Von Sperling, os valores elevados ou baixos indicam a presença de 

efluentes industriais, e quando elevados está associado com a proliferação de algas.  

 

Além de representar implicações em termos de saúde pública podendo causar 

irritação na pele e olhos, em comprometimento com as etapas de tratamento da água, na 

corrosão ou incrustação nas tubulações das águas de abastecimento e até afetar a vida 

aquática. Deste modo, se não forem tomadas as devidas precauções sanitárias para a 

melhoria da qualidade das águas nesta represa em 2013 o pH atingirá o valor limite 

igual a 9,0. 

 

As figuras 8 e 9 apresentam os diagramas de evolução de pH com o tempo para 

as represas Ipitanga II e III, respectivamente. 

 



XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 13 

200820072006200520042003

ANO

7,40

7,20

7,00

6,80

6,60

6,40

6,20

p
H

 

Figura 8: Comportamento dos valores de pH com o tempo para a represa Ipitanga II. 
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Figura 9: Comportamento dos valores de pH com o tempo para a represa Ipitanga III. 

 

Nas figuras 8 e 9, a tendência do pH ainda se encontra em condições 

compatíveis com os valores estabelecidos pela CONAMA 357/05, embora esteja 

aumentando a cada ano, exceto em 2007 que reduziu seu valor. Observando as figuras 

7, 8 e 9, o pH está ficando a cada ano mais básico, promovendo uma condição 

apropriada para a proliferação das algas. Comparando as duas figuras 8 e 9, que 

representa Ipitanga II e III, respectivamente, no ano de 2004 os valores de pH 
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aumentaram bastante em relação ao de 2003, mas não mais que na figura 9 em que 

houve um aumento bem significativo no ano de 2008 em relação a 2007.  

 

As equações lineares, 8 e 9, foram obtidas pela análise dos diagramas em 

diferentes anos para as represas Ipitanga II e III, respectivamente. 

 

pH = 0,185 x ANO – 364,397 (Eq. 8) 

para Ipitanga II e, 

 

pH = 0,046 x ANO – 84,958  (Eq. 9) 

 

para Ipitanga III. 

 

De acordo com a equação 8, referente à Ipitanga II, se mantidas as condições atuais, 

o limite máximo de pH igual a 9,0 será atingido em 2018, ao passo que o valor igual a 

7,0 foi atingido em 2008. Seguindo a análise, a equação 9, mostrou que para Ipitanga 

III, em 1999, o pH atingiu o valor 7,0, estando na condição de neutralidade. Se 

considerado as condições ambientais atuais, o valor de pH igual a 9,0 será alcançado em 

2042. 

 

4.4  Análise dos dados de íon amônio (NH4
+) 

 

 Esteves cita que em limnologia, quando se encontra referências sobre a 

concentração de íon amônio, na maioria dos casos, estão relacionados com as 

concentrações de duas formas de nitrogênio amoniacal (NH4+ e NH4+). Assim, a 

Resolução CONAMA 357/05 se refere ao nitrogênio amoniacal total com valores 

correspondentes a 3,7 mg/L N para pH ≤ 7,5; 2,0 mg/L N para 7,5 < pH ≤ 8,0; 1,0 para 

8,0 <pH ≤ 8,5; e 0,5 p/ pH > 8,5. Neste caso, considerou-se o pH menor e igual a 7,5 e 

NH4
+ a igual 3,7 como valor de referência para tratar os dados obtidos. Esteves e 

Sperling afirmam que no meio aquático o nitrogênio pode ser encontrado nas formas de 

nitrogênio livre (N2), escapando para a atmosfera, nitrogênio orgânico dissolvido ou em 

suspensão, íon amônio livre (NH4+) e ionizado (NH4+), nitrito (NO2) e nitrato (NO3
-). 

Ressalta, ainda que, nos processos bioquímicos de conversão da íon amônio em nitrito e 

este em nitrato implica no consumo de oxigênio dissolvido do meio, podendo afetar a 
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vida aquática. Esteves indica que em um meio de pH básico, o íon amônio (NH4+) se 

transforma em íon amônio livre (NH4+) e a depender da sua concentração pode ser 

tóxica para os organismos aquáticos.  

 

A figura 10 mostra o diagrama de variação dos valores de NH4+ com o tempo 

no período de 2004 a 2008 para a represa Ipitanga I. Comparando com os outros 

parâmetros, somente neste caso, os dados em 2003 não foram possíveis de realizar um 

tratamento estatístico, pois estes eram iguais e menores que 0,1. 
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Figura 10: Comportamento dos valores de NH4+ com o tempo para a represa Ipitanga I. 

 

Como pode ser observado, se iniciou o tratamento de dados em 2004, somente 

para Ipitanga I. Considerando a influência do pH na concentração de íon amônio 

(NH4+), pode-se observar que no período de 2004 a 2008, os valores da íon amônio 

reduziram e, comparando com a figura 7 os valores do pH aumentaram gradativamente. 

O que se comprova nos estudos de Esteves, Von Sperling, e na referência da resolução 

CONAMA 357/05. Em 2005, o valor do NH4+ aumentou em comparação a 2004, por 

causa do aumento da quantidade de nutrientes no meio. Em 2006, voltou a diminuir, 

aumentando novamente em 2007, devido aos processos das reações químicas do 

nitrogênio. De 2007 para 2008 reduziu significativamente o valor do íon amônio. 
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As figuras 11 e 12 apresentam os diagramas de evolução de NH4+ com o tempo 

para as represas Ipitanga II e III, respectivamente. 
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Figura 11: Comportamento dos valores de NH4+ com o tempo para a represa Ipitanga II 
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Figura 12: Comportamento dos valores de NH4+ com o tempo para a represa Ipitanga 

III. 
 

 

Para a represa Ipitanga II, os valores médios de NH4+ são maiores que para a 

Ipitanga I e III. Isto evidencia a influência da ocupação industrial e residencial, e 

lançamento de seus efluentes no corpo hídrico. Na figura 11, observa-se que em 2004 o 

valor do íon amônio (NH4+) não houve um aumento significativo em relação a 2003, 
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variando de 1,20 para 1,26. Em 2005, reduziu para 0,97, por alguma perda de nitrogênio 

para atmosfera, aumentando em 2006, voltando a diminuir em 2007, por causa da 

oscilação nos processos químicos do nitrogênio. Em 2008, houve um aumento 

significativo de 0,8 para 1,74, ocasionado por ocorrência de novos empreendimentos 

imobiliários. Na análise em questão, na represa Ipitanga III, nos anos de 2003, 2004, 

2006 e 2008, os valores do íon amônio ficaram abaixo de 0,50, e nos anos de 2005 e 

2007 ficaram acima de 0,50. 

 

As equações das regressões lineares obtidas para Ipitanga I, II e III foram, 

respectivamente: 

 

 NH4+ = - 0, 051 x ANO + 102, 898  (Eq. 10) 
 

 NH4+ = 0, 035 x ANO – 69, 882  (Eq. 11) 
 

 NH4+ = 0, 017 x ANO – 33, 312  (Eq. 12) 

 

estas equações indicam que, se mantidas as condições atuais de uso e ocupação, a íon 

amônio se encontrará em processo de redução no caso de Ipitanga I, diminuindo a 

disponibilidade de fontes de nitrogênio no meio para os produtores primários. Segundo 

Esteves, o nitrogênio é um dos elementos mais importantes no metabolismo de 

ecossistemas aquáticos, e quando presente em baixas concentrações, pode atuar como 

fator limitante na produção primária destes ecossistemas. Por outro lado, Esteves e 

Sperling afirmam que se a concentração do íon amônio for alta pode causar implicações 

ecológicas, como a influência na dinâmica do OD no meio. Considerando os cálculos 

feitos pela equação 10 para Ipitanga I, em 1945, a concentração de íon amônio atingiu o 

valor de 3,7. As equações 11 e 12, para Ipitanga II e III, respectivamente, revelaram que 

se mantidas as mesmas condições atuais de uso e ocupação, a concentração de íon 

amônio referente a 3,7, indicada para classe 1 em águas doces, segundo a resolução 

CONAMA 357/05 com pH menor e igual a 7,5 será atingida em 2102 e 2177, 

respectivamente.  
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Muito embora, como os pontos apresentados nas figuras 10, 11 e 12 se 

comportaram de modo que distanciados da reta, a regressão linear não corresponderá a 

uma boa previsão da realidade.  

 

5 Conclusões  

 

A modelagem matemática permite, entre outras finalidades, fazer previsões 

sobre a qualidade da água ao longo do tempo. Nossos resultados indicaram que, 

mantidas as condições atuais a qualidade da água das represas Ipitanga I, II e III estará 

seriamente comprometida em relação ao DBO, nos anos de 2018, 2016 e 2011. No caso 

do OD, atingiu seu valor mínimo, conforme CONAMA 357/05, em 1988 para a 

Ipitanga I e Ipitanga II e III em 2004 e 2008, respectivamente. Em se tratando do pH, se 

não forem tomadas as devidas precauções sanitárias para a melhoria da qualidade das 

águas na represa I, em 2013 o pH atingirá o valor limite do CONAMA 357 de 9,0, em 

2018 para a II e em 2042 na Ipitanga III. Para íon amônio, em 1945, a concentração, na 

represa I, de íon amônio atingiu o valor de 3,7, conforme CONAMA 357, e em 2102 e 

2177 para II e III respectivamente.  

 

Estes dados permitem aos gestores efetuar o planejamento de uso e ocupação das 

áreas na região estudada, tendo em vista as tendências matemáticas computadas. Este 

planejamento pode levar a uma extensão da vida útil das represas, possibilitando que as 

estimativas obtidas sejam adiadas e melhorando a qualidade dos recursos hídricos da 

região. 

 

Este trabalho continuará na análise de dados de outros parâmetros de qualidade 

da água, como, fósforo total, turbidez , entre outros. 
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