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Resumo – A qualidade das águas e representada por um conjunto de características de natureza 
química, física e biológica. Esses parâmetros são indicadores da qualidade da água e constituem 
impurezas quando alcançam valores superiores aos estabelecidos para determinado uso. O objetivo 
deste trabalho foi avaliar a qualidade física, química e microbiológica da água do rio Acaraú 
localizado na cidade de Sobral - CE em conformidade com a resolução 357/05. As analises foram 
realizadas nos meses de julho a setembro de 2012. Durante a pesquisa a temperatura da água 
manteve-se entre 29,26 a 30,07 °C. O oxigênio dissolvido apresentou valores baixos no P1 e P2 
variando entre 3,07 e 3,43 mg/L, os valores para fosforo total foram altíssimos variando de 0,210 P 
a 0,451 P, e a quantidade de coliformes nos pontos  P2 e P3 mantiveram valores acima do que é 
permitido para um rio de classe 2. As demais analises permaneceram dentro do permitido pela 
resolução 357/5.  
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WATER QUALITY ON AN URBAN RIVER ACARAÚ LOCATED IN THE 
CITY OF SOBRAL – CE 

 
Abstract – Water quality is represented by a set of characteristics of chemical, physical and 
biological. These parameters are indicators of water quality and impurities are when they reach 
values higher than those established for a particular use. The aim of this study was to evaluate the 
physical, chemical and microbiological water river Acaraú located in Sobral - CE in accordance 
with Resolution 357/05. The analyzes were carried out in the months from July to September 2012. 
During the study water temperature remained between 29.26 to 30.07 ° C. Dissolved oxygen values 
were lower in P1 and P2 ranging between 3.07 and 3.43 mg / L, the values for phosphorus were 
overall very high ranging from 0.210 to 0.451 P , and the number of coliforms in the points P2 and 
P3 values remained above than is allowed for a class 2 river. The remaining analyzes remained 
within permitted by Resolution 357/05. 
 
Keywords – water, quality, CONAMA 357/05. 
 
INTRODUÇÃO 
 

Água doce limpa, apropriada e em quantidade adequada é de vital importância para a 
sobrevivência de todos os organismos vivos, bem como para o funcionamento adequado de 
ecossistemas, comunidades e economias (ANA, 2011). 

A água pode ter sua qualidade afetada pelas mais diversas atividades do homem, sejam elas 
domésticas, comerciais ou industriais. Cada uma dessas atividades gera poluentes característicos 
que têm uma determinada implicação na qualidade do corpo receptor (PEREIRA, 2004). 
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Durante muito tempo, foi alimentada a falsa noção de que os recursos naturais, aí incluídos os 
recursos hídricos, seriam infinitos e, por isso, não acabariam nunca. Por conta disso, grande parte da 
água doce disponível para consumo humano e das águas costeiras já está comprometida, devido ao 
aumento da contaminação dos corpos d’água superficiais por produtos químicos tóxicos e pela 
presença de microrganismos patogênicos emergentes que resistem aos tratamentos convencionais de 
esgoto (ARAÚJO, 2012). 

Para fins práticos, em especial do ponto de vista legal de controle da poluição, acrescentamos 
que o conceito de poluição deve ser associado ás alterações indesejáveis provocadas pelas 
atividades e intervenções humanas no ambiente (BRAGA et al., 2005). 

Assim como tantos outros rios brasileiros o rio Acaraú localizado na cidade de Sobral - CE, 
vem sofrendo com os efeitos causados pela poluição por conta da ação antrópica e da urbanização, 
aliado ao lançamento de esgotos domésticos. As mudanças no leito são visíveis, dessa forma, é 
possível observar a presença de algas e plantas aquáticas que cobrem boa parte do rio, e o forte odor 
quem vem junto às águas da galeria pluvial dando incidência de esgotos clandestinos lançados no 
rio. 

Mediante tal problemática, este artigo visa avaliar a qualidade das águas do rio Acaraú 
localizado na cidade de sobral, através de analises físico-químicos e microbiológicas de acordo com 
a resolução 357/05 para águas de classe 2, a fim de evidenciar possíveis problemas ambientais, 
servindo como embasamento para futuras providências. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
Localização da área de estudo e dos Pontos Amostrais 

 
  A Bacia hidrográfica do rio Acaraú está localizada a oeste da capital cearense (Fortaleza) e 

compreende uma área equivalente a 14.500 Km², abrangendo cerca de vinte e cinco municípios 
cearenses, sendo considerada a segunda maior bacia hidrográfica do Ceará (ARAÚJO et al., 2009). 

  A área de estudo encontra-se na região denominada pela zona urbana da cidade de Sobral - 
CE, chamada margem esquerda e direita (Figura 1), que equivale a uma área de 12,6 mil metros 
quadrados, localizando-se entre as pontes Jose Euclides Ferreira Gomes e Othon de Alencar, aonde 
seu ponto final da coleta vai até o bairro do Derby. 
 

 
 
Figura 1: Visão via satélite da área de estudo 
 

Para esta pesquisa foram demarcadas 03 (três) pontos, totalizando 09 (nove) coletas. Os 
pontos de coletas foram distribuídos ao longo do rio. A seguir são apresentadas as características de 
cada ponto. 
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• P1,esta localizado em paralelo com a Igreja Nossa Senhora das Dores, onde existe uma 
galeria pluvial que lança seus efluentes no rio, e possível observa ao seu redor a formação de 
comunidades de macrófitas. 
• P2, esta localizado entre duas colunas tendo elas como referência, entre elas se encontra uma 
galeria de drenagem pluvial, é possível senti o forte odor quem vem junto aos efluentes 
lançados no rio e a proliferação de algas e plantas aquáticas. 
• P3, esta localizado no bairro do Derby, atrás da AABB de Sobral, nessa área é possível 
observar o assoreamento do rio, consequência das construções civis, levando ao estreitamento 
da sua margem. O lançamento de resíduos sólidos e o forte odor que vem da galeria pluvial, 
são fatores predominantes nesse ponto localizada no ponto. 

 
Período de Estudo, Frequência e Coleta das Amostras 
 

As coletas de água foram realizadas entre os meses de Julho a Setembro de 2012, sendo todas 
no período matutino entre o intervalo de 09:00 e 10:40 horas, totalizando nove coletas nos três 
pontos amostrais descritos anteriormente. 

Para a retirada das amostras nos dois primeiros pontos foi necessário o auxilio da embarcação 
(Figura 2), já no P3 não foi necessário. As coletas em todos os pontos amostrais foram retiradas 
com cerca de 10 cm abaixo da lâmina d’água. 

 

 
 
Figura 2: Coleta feita com ajuda da embarcação. 
 
Variáveis Analisadas 

As amostras foram analisadas segundo os parâmetros selecionados conforme mostra a Tabela 
1 a seguir: 
Tabela 1: Tabela dos parâmetros analisados, método e referência. 
 
Parâmetro Método Referência 
pH Potenciômetro APHA, 2005 
Temperatura (Cº) Termômetro de filamento de Mercúrio APHA, 2005 
Oxigênio Dissolvido (mg/L) Winkler modificação ázida APHA, 2005 
Amônia (mg/L) Neslerização Direta APHA, 2005 
Nitrito (mg/L) Colorimetro diazotização APHA, 2005 
Nitrato (mg/L) Salicilato de sódio APHA, 2005 
Fósforo Total (mg/L) Espectrofotométrico do Ácido Ascórbico APHA, 2005 
Coliformes Termotolerantes  Tubos múltiplos APHA, 2005 
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(NMP/100 ml) 
Classificação das Águas de Acordo com a Resolução do CONAMA 357/05. 

Segundo Zagatto et al., (1993) e Von Sperling (1995) para avaliar as condições de qualidade 
de água mediante seus múltiplos usos é necessários enquadrá-las através de critérios que 
estabeleçam condições de adequadas de caracterização dos corpos d’água. 

Esta Resolução dividiu as águas do território brasileiro em águas doces (salinidade < 0,5%) 
(Tabela 1), salobras (salinidade entre 0,5% e 30%) e salinas (salinidade superior a 30%). A cada 
uma dessas classes corresponde uma determinada qualidade a ser mantida no corpo d’água. Esta 
qualidade é expressa na forma de padrões, através da referida Resolução, que além dos padrões de 
qualidade dos corpos receptores, apresenta ainda padrões para o lançamento de efluentes nos corpos 
d’água. Essa resolução foi complementada e alterada com a Resolução 430/11. 

No Capítulo VI, no Art. 42. da Resolução 357/05 do CONAMA é relatado que “Enquanto não 
aprovados os respectivos enquadramentos, as águas doces serão consideradas classe 2, as salinas e 
salobras classe 1, exceto se as condições de qualidade atuais forem melhores, o que determinará a 
aplicação da classe mais rigorosa correspondente”. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Tabela 2 apresenta os resultados referentes às coletas entre os meses de julho a setembro de 
2012 (ausência de chuva). Os resultados obtidos dos parâmetros físicos, químicos são médias 
aritméticas e médias geométricas para os parâmetros biológicos. 

Tabela 2: Tabela dos resultados dos parâmetros analisados, e os valores estabelecidos na resolução 
357/05. 
 

Parâmetros P1 P2 P3 Valores da Legislação 357/05 
pH 7,05 6,89 7,6 6,0 a 9,0 

Temperatura (Cº) 29,26 29,67 30,07 - 
Oxigênio Dissolvido(mg/L) 3,43 3,07 5,63 5 

Amônia (mg/L) 
1,35 1,36 1,13 

3,7mg/L N, para pH � 7,5 
2,0 mg/L N, para 7,5 < pH � 8,0 

Nitrito (mg/L) 0,16 0,2 0,16 10,0 mg/L N 
Nitrato (mg/L) 0,03 0,04 0,06 1,0 mg/L N 

Fósforo Total (mg/L) 
0,334 0,210 0,451 

até 0,050 mg/L, em ambientes 
intermediários 

Coliformes Termotolerantes 

(NMP/100 ml) 900 1600 1600 

1000 ml 

 
 
Potencial Hidrogeniônico (pH) 

Os pontos estudados na pesquisa apresentaram resultados de pH (tabela 2), variando entre 
6,89 e 7,6 . De acordo com a Resolução CONAMA 357/05 valores de pH para águas de classe 2 
devem ser de 6,0 a 9,0, sendo assim os valores obtidos encontram-se dentro do permitido. O pH da 
água depende de sua origem e características naturais, mas pode ser alterado pela introdução de 
resíduos; pH baixo torna a água corrosiva; águas com pH elevado tendem a formar incrustações nas 
tubulações; a vida aquática depende do pH, sendo recomendável a faixa de 6 a 9 (MOTA ,1997). 
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Temperatura (ºC) 

Durante a pesquisa a temperatura (tabela 2) da água nos diferentes pontos manteve-se entre 
29,26 ºC e 30,07 ºC, esse fato deve ser explicado devido ao período de estiagem com maior 
incidência dos raios solares. . A temperatura influencia na solubilidade dos gases, o que pode ter 
contribuído para os reduzidos valores de OD nos pontos amostrais analisados. A Resolução 357/05 
do CONAMA, não estabelece valores para temperatura. 

 
Oxigênio Dissolvido 

Segundo as analises feitas na pesquisa, os valores de OD (tabela 2) no ponto 1 e 2 do rio 
Acaraú, os valores obtidos foram de 3,43 mg/L e 3,07 mg/L respectivamente, inferior ao 
preconizado pela Resolução 357/05. Somente o P3 esta de acordo com a Resolução com valor de 
5,63 mg/L de oxigênio dissolvido, segundo a mesma os valores de oxigênio para águas doces classe 
2, não deve ser inferior a 5,0 mg/L de OD. 

Esses valores baixos nos P1 e P2 devem estar atribuídos aos lançamentos de esgotos 
clandestinos no rio, por motivo de atividades potencialmente poluidoras que podem, mesmo que em 
pequena intensidade, influenciar o teor de OD na água. Outro motivo é a alta temperatura nos P1, 
P2 e P3 que consequentemente eleva a solubilidade dos gases, diminuindo os valores de OD na 
água. 

 
 Amônia 

Os valores de Amônia observados na (tabela 2) variou de 1,13 mg/L a 1,36 mg/L , segundo a 
Resolução CONAMA 357/05 que classifica as águas do Brasil, valores de amônia para classe 2 
deve ser  de até 3,7 mg/L N para pH � (7,5) e 2,0 mg/L N para pH entre (7,5 < pH � 8,0). Nessa 
pesquisa, os valores de pH não ultrapassa a faixa de 7,6 ficando todos os resultados dentro dos 
padrões estabelecidos pela CONAMA 357/05. 
 
Nitrato 

Os valores de nitrato (tabela 2) estão na faixa entre 0,16 mg/L NO3 e 0,2 mg/L NO3. De 
acordo com a Resolução CONAMA 357/05, valores de nitrato para águas de classe 2 devem ser de 
10,0 mg/L N. Sendo assim, os valores encontrados se enquadram dentro do permitido pela 
resolução. 

 
Nitrito 

Os valores de Nitrito (tabela 2) estão entre 0,04 e 0,06 mg/L NO2. De acordo coma resolução 
CONAMA 357/05, que estabelece para águas de classe 2 valores de até nitrito de 1,0 mg/L N. 
 
Fósforo Total (mg/L) 

As concentrações do fósforo total (tabela 2) apresentaram valores de 0,334 mg/L para o P1, de  
0,210 mg/L no P2 e de 0,451 mg/L no P3. De acordo com a Resolução CONAMA 357/05, as 
concentrações de fósforo total para classe 2 deve ser de 0,05 mg/L para ambientes aquáticos 
intermediários. O fosforo e um nutriente essencial para o crescimento de algas, podendo, por isso, 
em certas condições, conduzir a fenômenos de eutrofização de lagos e represas (MOTA; VON 
SPERLING, 2009). 

 
Coliformes Termotolerantes 
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Os coliformes termotolerantes (tabela 2) apresentaram valores médios (média geométrica) de 
900 NMP/100 mL para o P1, 1600 NMP/100 mL para o P2 e 1600 NMP/100 mL para P3, os 
valores permitidos segundo a Resolução 357/05 são até 1000 NMP /100 mL para classe 2, os pontos 
P2 e P3 estão acima do permitido. 

A presença de coliformes termotolerantes é usada como indicador sanitário, pois, apesar de 
não serem patogênicas em sua maioria, indicam que o ecossistema foi contaminado com esgoto e 
assim, outros patógenos podem estar presentes, causando transmissão de doenças à comunidade 
(DURANTE, 2008). 

 
CONCLUSÃO 

Os valores para temperatura foram consideravelmente altos. A resolução não estabelece 
valores para temperatura. As concentrações de OD e Coliformes Fecais, não mantiveram os valores 
dentro do permitido pela Resolução 357/05 para águas da classe 2, em quase todos os pontos. Os 
valores de Fósforo Total mantiveram em todos os pontos concentrações altíssimas, não estando de 
acordo com os parâmetros estabelecidos na resolução 357/05. 

Os demais parâmetros analisados (pH, Amônia, Nitrato e Nitrito), se enquadram dentro dos 
valores permitidos pela resolução CONAMA 357/05. 

A baixa qualidade do rio é consequência dos elevados valores de Fosforo e Coliformes que 
são decorrentes de esgoto lançado no rio sem o devido tratamento, oriundos de ligações 
clandestinas na rede pluvial. 

O que agrava a degradação ambiental do rio Acaraú ao longo do perímetro urbano de Sobral 
é: esgotamento sanitário clandestino, ocupação com edificações civis diminuindo o leito do rio e 
aumentando o assoreamento do mesmo, lançamento de resíduos sólidos (lixo). 
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