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Resumo – A existência da água para o consumo humano é tão importante quanto a sua qualidade, 

mesmo sabendo disso, são raros os mananciais do Brasil que não passam por algum problema de 

poluição. Tal fato deve-se, sobretudo, a ação impactante do ser humano como: desmatamento, 

lançamento de efluentes urbanos e agrícolas e resíduos diversos que provocam a contaminação da 

água.  Este trabalho teve por objetivo avaliar a qualidade da água no alto curso do rio Poxim-Açu 

por meio de parâmetros físico-químicos, comparando-os com a resolução CONAMA n° 357/05. 

Foram avaliados os parâmetros físico-químicos da água: cor, condutividade elétrica, sólidos 

dissolvidos totais, pH, oxigênio dissolvido, nitrogênio total, demanda bioquímica de oxigênio, 

demanda química de oxigênio, fósforo total, alcalinidade e clorofila-a. Durante a estação chuvosa a 

concentração média de oxigênio dissolvido foi inferior à do período seco, as concentrações da 

demanda bioquímica de oxigênio em todas as coletas ficaram acima dos limites estabelecidos para 

as classes de água doce 1 e 2 (CONAMA375/05). Constatou-se que o fósforo é proveniente de 

poluição difusa, enquanto que o nitrogênio é proveniente de fontes pontuais de poluição. 

Palavras-Chave: Bacias hidrográficas, qualidade da água, recursos hídricos. 

 

THE ENVIRONMENTAL MONITORING OF THE PHYSIOCHEMICAL 

CARACTERISTICS OF POXIM-AÇU/SE HEADWATERS. 
 

ABSTRACT-The existence of water for human consumption is as important as its quality. Even 

being aware of that, it is not rare to see fountains in Brazil that do not have any kind of pollution. 

Such fact is directly related to the human being’s impacting actions such as deforestation, sewer 

waters from urban and agricultural areas and several types of residues which provoke water 

contamination. This paper has aimed to evaluate the quality of the water at the high course of 

Poxim-Açu through physiochemical parameters, comparing them to CONAMA’s 357/05 resolution. 

For the study of the quality of water, physiochemical aspects of water were taking into 

consideration like: color, electrical conductivity, total dissolved solids, pH, dissolved oxygen, total 

nitrogen, biochemical oxygen demand, chemical oxygen demand, total phosphorus and chlorophyll 

– a. During the raining season the average concentration of dissolved oxygen was lower than in the 

dry period, the concentration of the biochemical demand of oxygen in all collected samples were 

above the established limits for fresh water categories 1 and 2. With these results it could be 

testified that the phosphorus found in the water is originating from diffusing pollution, whereas the 

nitrogen concentration is originating from polluted headwaters. 

Keywords: Drainage basin, water quality, water resources. 
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1. INTRODUÇÃO 

O uso e ocupação do solo sem planejamento territorial tem ocasionado a degradação dos 

recursos naturais, em especial os recursos hídricos, afetando a qualidade e quantidade de água 

disponível nos mananciais. A qualidade da água é fundamental para o equilíbrio dos ecossistemas, 

essencial para a qualidade de vida das populações que as utilizam direta ou indiretamente.  

A qualidade da água em uma bacia hidrográfica depende das condições geológicas, da 

cobertura vegetal e, principalmente, das ações antrópicas que alteram o solo tanto para uso rural e 

urbano (TUCCI, 2002). A qualidade da água também pode ser comprometida pela disposição de 

resíduos sólidos, descarga de efluentes industriais e domésticos e atividades agrícolas que usam 

fertilizantes e pesticidas (AGUIAR NETTO et. al., 2013).   

Na bacia hidrográfica do rio Poxim são perceptíveis diversos problemas que ocasionam a má 

qualidade da água como a perda quase total da vegetação ciliar em quase toda sua extensão, a 

retirada de areia em muitos trechos, uso do solo de forma desordenada, tanto pela agricultura 

itinerante dos pequenos agricultores locais, como pelas grandes propriedades monocultoras da cana 

de açúcar. Ressalta-se que as atividades agrícolas muitas vezes retiram a cobertura natural do solo e 

inserem cultivos que corroboram para a perda da qualidade da água, além do risco de contaminação 

por descarga de efluentes agrícola.  

Nota-se também, grande quantidade de resíduos sólidos disposto de forma irregular nas 

mediações das povoações e nas margens dos rios e riachos. Esses problemas se agravam na medida 

em que a população ocupa suas margens na forma de pequenos povoadas ou cidades, impactando 

negativamente a fauna aquática pelo lançamento de resíduos domésticos e industriais in natura nos 

curso d’água. 

Tais problemas podem ser encontrados em diversas bacias hidrográficas, indicando a 

necessidade de estudos integrados que considerem a compreensão do funcionamento básico dessas 

bacias hidrográficas, subsidiando programas de monitoramento da qualidade da água em recursos 

hídricos localizados próximos a centros urbanos (VASCO et al., 2011). 

No estado de Sergipe, vários estudos sobre a qualidade das águas de diversas bacias 

hidrográficas foram realizados. Mas no que se refere à bacia hidrográfica do rio Poxim, 

principalmente em sua nascente rio Poxim-Açu, os estudos quanto qualidade da água vem ganhando 

destaque nos últimos anos, destacando-se pesquisas feitas por Britto et al. (2012), Vasco et al. 

(2011),  Alves et al., (2007) e Daltro Filho e Santos (2001). 

Nesse contexto, pasma a necessidade de analisar todos os processos atuantes na relação do 

homem com o meio em que vive, porém, estudar tais interações requer um grau maior de análise, 

que vai muito além das condições de qualidade da água, demanda uma necessidade de análise 

integrada principalmente quanto à ação antrópica no meio ambiente.  

Este trabalho teve por objetivo avaliar a qualidade da água no alto curso do rio Poxim-Açu 

por meio de parâmetros físico-químicos relacionando ao tipo de uso e ocupação do solo. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Área de estudo 

A bacia hidrográfica experimental selecionada para a este estudo possui 3,03 km² e tem a 

sua maior parte ocupada por pastagem e cultivos agrícolas. Localiza-se próximo à nascente 

principal do rio Poxim-Açu, na Serra dos Cajueiros, município de Itaporanga d’Ajuda, estado de 

Sergipe nas coordenadas 67º51’ Latitude Sul e 88°01’ Longitude Oeste (Fig. 1). Esse trecho da 

bacia hidrográfica do rio Poxim-Açu está inserido no Projeto Preservando Nascentes e Municípios 



 
 

 

 

 

XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  

 

 

3 

(PPNM), que visa o reflorestamento a fim de recuperar nascentes e cursos d’água nesta bacia 

hidrográfica e no rio Siriri Vivo, promovido pela Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

do estado de Sergipe (SEMARH) com parceria da Sociedade de Estudos Múltiplos Ecológico e de 

Artes (SEMEAR). 

Nas nascentes há predominância de pequenas propriedades para produção de subsistência, 

onde há principalmente a produção de milho (grão), mandioca e feijão. A atividade pecuária 

apresenta-se ao longo de toda bacia hidrográfica do rio Poxim, predominando em seu curso médio, 

principalmente na confluência dos rios Poxim-Açu e Poxim-Mirim (AGUIAR NETTO, 2006). 

Os usos de solo existentes na área de estudo são: pastagens (55 %), cultivos agrícolas/cana 

de açúcar (29 %), floresta (10 %), mata ciliar (5 %), povoados/distritos (1 %). As áreas com maiores 

declividades são ocupadas por pastagens (< 50%). As pastagens ocupam tanto as encostas mais 

íngremes quanto os terrenos de menor declividade, enquanto que os demais usos do solo estão 

localizados em áreas com declividades menores. Os tipos de solos predominantes na bacia 

hidrográfica do Poxim-Açu são: Neossolos Litólicos (59 %), Neossolos Litólicos Eutróficos (1 %) e 

Neossolos Quartzarrênicos (41 %). 

 

 

Figura 1- Representação das bacias hidrográficas do estado de Sergipe, com destaque a bacia hidrográfica do rio Poxim e 

área de estudo. 

De acordo com a classificação climática de Köpper-Geiger a bacia hidrográfica do rio 

Poxim-Açu enquadra-se no clima “As” (Clima tropical úmido, apresentando seca no verão). O 

quadrimestre mais seco vai de outubro a janeiro e o mais chuvoso vai de abril a julho. Para Soares 

(2001), os índices pluviométricos são distintos no longo da bacia, sendo na faixa litorânea 

equivalentes a 1900 mm, na parte média, a 1800 mm e, na superior a 1600 mm. A bacia 

hidrográfica do Poxim-Açu está inserida no bioma da mata Atlântica, mas, atualmente, a vegetação 

nativa predominante se restringe as características da mata do agreste e as pastagens.  
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2.2. Procedimentos Metodológicos 

O monitoramento foi realizado em campanhas mensais de amostragem, no período de 

fevereiro de 2011 a março de 2012. Todas as amostragens foram feitas no mesmo ponto do rio 

Poxim-Açu, nas coordenadas 675372 de latitude e 8800462 de longitude. Foram analisados os 

seguintes parâmetros: cor, condutividade elétrica, sólidos dissolvidos totais (STD), potencial 

hidrogênico (pH), oxigênio dissolvido (OD), nitrogênio total, demanda bioquímica de oxigênio 

(DBO), demanda química de oxigênio (DQO),  fósforo total, alcalinidade e clorofila-a. 

As amostras de água foram coletadas na camada de superfície utilizando garrafa de Van 

Dorn, em seguida, as amostras foram acondicionadas em frascos de polietileno de 1 L e mantidos 

em caixa de isopor com gelo, para conservação em baixa temperatura e proteção contra a luz até 

chegarem ao laboratório. No momento da coleta, foi determinada a temperatura do ar e da água, em 

seguida as amostras foram encaminhadas para o laboratório de Química Ambiental da Universidade 

Federal de Sergipe para posterior análise.Todos os procedimentos de coleta, conservação e análise 

dos parâmetros obedeceram às metodologias descritas no Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater (APHA, 2005).  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os valores mínimos, máximos, médios e o desvio padrão dos parâmetros cor, condutividade 

elétrica (CE), sólidos dissolvidos totais (STD), pH, oxigênio dissolvido (OD),  demanda bioquímica 

de oxigênio (DBO), demanda química de oxigênio (DQO),  nitrogênio total (Ntotal), fósforo total 

(Ptotal), clorofila-a estão apresentados na Tabela 1. 
 

Tabela 1: Estatísticas descritivas dos parâmetros de qualidade monitorados na nascente da bacia hidrográfica do rio 

Poxim-Açu, Sergipe. 

 
Estação chuvosa Estação Seca 

 
Mínimo Máximo Média Mínimo Máximo Média 

pH 4,10 7,20 6,11 5,21 8,03 7,39 

CE (µS cm
-1

) 46,85 276,90 148,15 79,00 690,40 226,90 

STD ( mg L
-1

) 2,00 142,80 84,73 44,00 157,00 103,08 

Cor (mg Pt-¹) 21,88 78,86 52,03 17,77 52,58 28,80 

OD ( mg L
-1

) 4,98 7,11 5,76 3,45 8,32 6,31 

DBO ( mg L
-1

) 5,89 46,84 20,21 5,26 21,69 9,35 

DQO ( mg L
-1

) 21,99 99,30 48,26 13,70 140,67 48,19 

Ntotal ( mg L
-1

) 0,14 0,77 0,40 0,34 10,07 2,40 

Ptotal ( mg L
-1

) 0,002 0,591 0,296 0,003 0,004 0,004 

Clorofila-a( μg L
-1

) 1,36 10,40 5,88 0,90 28,10 12,79 

 

O pH é um parâmetro fundamental para os ecossistemas aquáticos, contudo devido ao 

grande número de fatores que podem influenciá-lo sua interpretação torna-se complexa (ESTEVES, 

2011). Os valores mínimo e máximo encontrados para o parâmetro pH foram 4,10 e 8,32, 

respectivamente (Tab. 1). O menor valor encontrado ocorreu no mês de maio, período chuvoso, esse 

valor pode ser atribuído à entrada e reações de matéria orgânica carreada através do escoamento 

superficial. Considerando-se os valores médios, o pH manteve-se dentro dos limites estabelecidos 

pela Resolução n° 357 do CONAMA, de 6,0 a 9,0, para as classe 1 e 2. 
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A condutividade elétrica da água é a capacidade em conduzir corrente elétrica é diretamente 

proporcional à concentração dos sólidos totais dissolvidos, a condutividade da água doce, varia de 

0,01 a 1 mS.cm
-1

 (ALVES et al., 2007).   

Os valores de condutividade elétrica variam entre 46,85 a 690 μS.cm
-1

, enquanto que os 

valores de STD variaram de 2 a 157 mg L
-1 

(Tab. 1). Nota-se que, em ambas as variáveis os valores 

mínimos foram verificados no período chuvoso e os máximos no período seco. Essa ocorrência se 

deve ao fato de que no período chuvoso, há aumento da vazão do manancial, em virtude da maior 

precipitação, ocorrendo a diluição dos íons reduzindo a condutividade e consequentemente a 

concentração de sólidos dissolvidos, ocorrendo o contrário no período seco em virtude da 

evaporação da água, o que acarreta a concentração desses íons. Evidencia-se ainda que os valores 

de STD não apresentaram grandes disparidades entre si. Tal fato pode ser explicado devido a forte 

ação antropogênica na área de estudo, caracterizada principalmente pela retirada da vegetação ciliar, 

o que facilita o transporte de sedimentos mesmo em períodos de pouca chuva para o rio. Os valores 

obtidos de STD ficaram dentro do limite estabelecido pela Resolução CONAMA357/05 para Águas 

Doces Classe 1 e que é de 500 mg L
-1

.  

O estudo da cor das águas ganhou importância em meados da década de 1970, quando ficou 

confirmado o aparecimento de produtos cancerígenos a partir da coloração das águas para o 

abastecimento (LIBÂNIO, 2005). A cor da água pode ser de origem natural devido à decomposição 

da matéria orgânica, principalmente de origem vegetal, além do ferro e manganês. Apenas a coleta 

feita no mês de maio está fora do padrão estabelecido pela CONAMA n° 357/05, para Águas Doces 

Classe 1 (75,0 mg Pt
-
¹) para cor natural.  Nos demais meses, os resultados das coletas estão de 

acordo com a resolução CONAMA 357/05. A cor variou de 17,77 mg Pt
-
¹ a 78,86 mg Pt

-
¹. Observa-

se que os valores mais elevados do parâmetro cor encontrados nas amostras ocorreram no período 

chuvoso que pode ser explicado pelo aumento dos sólidos dissolvidos. 

Com relação ao parâmetro oxigênio dissolvido (OD) para um rio ser considerado limpo, em 

condições normais, deve apresentar concentrações entre 8 e 10 mg L
-1

 (FARIAS, 2006). A 

concentração do oxigênio dissolvido variou no período seco de 3,45 mg L
-1

 a 8,32 mg L
-1

 e de 4,98  

mg L
-1

 a 7,11 mg L
-1

 no período chuvoso (Tab. 1). Apenas nas coletas de março e maio/2011, o 

valor do OD não está de acordo com a resolução CONAMA N° 357/05 para Água Doce Classe 1, 

que é de até 6,0 mg L
-1

. Durante a estação chuvosa a concentração média de OD foi inferior à do 

período seco, essa redução é decorrente do aporte de matéria orgânica com o escoamento 

superficial, que para sua degradação consome o oxigênio dissolvido. 

Segundo Barreto e Garcia (2010), a determinação do oxigênio dissolvido é de grande 

importância para detectar impactos ambientais como eutrofização e poluição orgânica, além de ser 

uma variável importante, uma vez que a maioria dos organismos é aeróbio, ou seja, precisa do 

oxigênio para a vida. O teor de oxigênio dissolvido na água é um indicador de condições de 

poluição, água com teor muito baixo de oxigênio pode indicar uma intensa atividade bacteriana.  

A demanda bioquímica de oxigênio (DBO) corresponde à quantidade de oxigênio necessária 

para decompor a matéria orgânica existente em um corpo hídrico. Os padrões estabelecidos na 

Resolução CONAMA 357/05 para Águas Doce Classe 1  e 2 é de até 3,0 mg L
-1  

e 5,0 mg L
-1 

de O2, 

respectivamente, sendo que a DBO  apresentou valores que ficaram acima desse limite.  

Os maiores aumentos da demanda bioquímica de oxigênio num corpo hídrico são 

provocados por despejo de origem predominantemente orgânica influenciada pelo uso e ocupação 

do solo (VASCO et al., 2011).  Nota-se que à medida que os níveis de DBO se elevam os níveis de  

OD tendem a redução.  Assim, ao contrário do observado com os níveis de OD, os valores de DBO 

foram mais elevados no período chuvoso, quando a entrada de matéria orgânica no manancial 

aumenta, uma vez que a para degradação da matéria orgânica ocorre consumo de OD. 
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Segundo Barreto e Garcia (2010), a DQO é um parâmetro indispensável nos estudos da 

caracterização de esgotos sanitários e de efluentes industriais. Como na DBO mede apenas a fração 

biodegradável, quanto mais este valor se aproximar da DQO significa que mais facilmente 

biodegradável será o efluente (CETESB, 2009). Nas amostras analisadas os valores DQO 

encontrados foram de 13,70 mg L
-1

 a 67,92 mg L
-1

 no período seco e 21,99 mg L
-1

 a 140,67 mg L
-1

 

no período chuvoso. 

A Resolução nº 357/05 do CONAMA não faz referência a limites para a variável DQO, mas 

relacionada com a DBO é possível identificar a carga poluidora presente na água, já que a demanda 

química de oxigênio estima o nível total de matéria oxidável. Assim a relação DQO/DBO aferida no 

Poxim-Açu foi de 3,00, que pode significar um alto grau de poluição causado pela grande 

quantidade de matéria orgânica proveniente da decomposição das folhas das árvores, tal fato 

potencializa em períodos chuvosos, pois há o aumento da matéria orgânica, devido ao escoamento 

superficial. 

O N-total representa a concentração total de nitrogênio na água como a soma das 

quantidades de nitrogênio orgânico, amônia, nitrito e nitrato. Assim como o fósforo é essencial para 

o desenvolvimento dos microrganismos, animais e plantas. O nitrogênio total no período seco 

apresentou os valores mais elevados, principalmente na coleta do mês de outubro, 10,07 mg L
-1

 

(Tab.  1), excedendo assim o limite estabelecido pela Resolução do CONAMA 375/2005, para a 

água Classe Doce 1, 2 mg L
-1

 (Fig. 2). Essa elevação no nível do nitrogênio pode contribuir para a 

proliferação de algas e acarretar o processo de eutrofização da água (BARROS, 2008).  

A concentração do Ptotal variou de 0,002 mg L
-1

 a 0,591 mg L
-1

. No período chuvoso, os 

valores de Ptotal excederam o limite estabelecido pela Resolução do CONAMA 357/2005 (0,025 

mg L
-1

).De acordo com a Figura 2, percebe-se comportamentos diferentes para o nitrogênio e 

fósforo. Pode-se afirmar que as principais fontes de poluição do fósforo são difusas, uma vez que 

houve elevação na concentração desse elemento na estação chuvosa (Fig. 2), uma vez que neste 

período os fertilizantes aplicados nas culturas são carreados para os mananciais através do 

escoamento superficial. As fontes de poluição do nitrogênio são pontuais, uma vez que o aumento 

nas concentrações foi verificado no período seco (Fig. 2). Resultados semelhantes foram 

encontrados por Alves et al., (2007).  

 

 
Figura 2: Distribuição do nitrogênio total e fósforo total na água da bacia hidrográfica do rio Poxim-Açu/SE 
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A clorofila-a é considerada a principal variável indicadora de estado trófico dos ambientes 

aquáticos e também pelo processo de fotossíntese das plantas (CETESB, 2009). Na água do rio 

Poxim-Açu, os níveis médios de clorofila-a não se mantiveram dentro do padrão estabelecido pela 

resolução CONAMA 357/05 para Água Doce Classe 1, cujo limite é de até 10,00 μgL
-1

. A 

concentração de clorofila-a variou no período seco de 0,90 μg L
-1

 a 28,10 μg L
-1 

e de 1,36 μg L
-1

a 

10,40 μg L
-1 

no período chuvoso. Foram observados picos nas concentrações de clorofila-a, ou seja, 

valores acima do preconizado pelo CONAMA, nos meses de dezembro 24,70 μg L
-1

 e fevereiro 

28,10 μg L
-1

. Segundo Silva et al. (2006),  neste período, as elevadas temperaturas e radiação 

incidente favorecem o desenvolvimento das algas e, consequentemente o incremento na 

concentração de clorofila-a. 
 

4. CONCLUSÕES 

 

Através deste estudo foi possível constatar que a qualidade da água da bacia hidrográfica do 

rio Poxim encontra-se comprometida principalmente no que se refere à demanda bioquímica de 

oxigênio, indicando que há aporte de matéria orgânica no manancial, além do nitrogênio total, no 

período seco, fósforo total no período chuvoso e clorofila-a. 

Dessa forma práticas de manejo do solo que evitem o transporte dos nutrientes para o rio, 

devem ser incentivadas, uma vez que o aumento de nutrientes nas águas contribui para a 

eutrofização dos corpos d’água. 
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