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Resumo – A lagoa do Abaeté, que faz parte da Área de Proteção Ambiental Lagoas e Dunas do 

Abaeté, possui forte apelo turístico devido a sua beleza cênica, sendo um ponto bastante visitado 

por turistas. O presente trabalho tem como finalidade avaliar as condições quali-quantitativas da lagoa 

do Abaeté em Salvador-Ba quanto aos parâmetros físico-químicos e biológicos, além do monitoramento 

hidrometeorologico. As amostras de água e os dados hidrometeorologico foram coletadas pelo Instituto de 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA e as amostras de água encaminhadas para o Centro de 

Pesquisa e Desenvolvimento – CEPED. Os resultados demonstraram que a lagoa do Abaeté possui a 

sua qualidade como “Boa” de acordo com o Índice de Qualidade da Água – IQA. No entanto, 

percebe-se que a maior degradação do corpo hídrico é a presença de coliformes termotolerantes, 

que possivelmente é ocasionado pela drenagem superficial a partir das chuvas. 
 

Palavras-Chave – Qualidade da água, monitoramento hidrometeorologico. 
 

 

QUALITATIVE-QUANTITATIVE MONITORING OF ABAETÉ LAGOON, SALVADOR-BA 

  
 

Abstract – The Abaeté lagoon, that is part of the Environmental Protection Area Lakes and Dunes 

Abaete, has a strong tourist appeal due to its scenic beauty, being a point often visited by tourists. 

This study aims to evaluate the qualitative and quantitative conditions of the Abaeté lagoon in 

Salvador-Ba about physico-chemical and biological, as well as hydrometeorological monitoring. 

Water samples and data were collected by the Hydrometeorological Institute of the Environment 

and Water Resources - INEMA and water samples sent to the Center for Research and 

Development - CEPED. The results showed that The Abaeté lagoon has its quality as "good" 

according to the Water Quality Index – WQI. However, realizes that the higher degradation of the 

water body is the presence of fecal coliform, which is possibly caused by surface drainage from the 

rain. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os recursos hídricos contêm diversos componentes, os quais provêm do próprio ambiente 

natural ou foram introduzidos a partir de atividades humanas. Os estudos limnológicos, sanitários e 
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hidrometeorologico são de grande importância uma vez que fornecem informações básicas que 

servem para providenciar medidas de proteção da qualidade da água Tundisi e Matsumura-Tundisi 

(1995).  

A qualidade e quantidade são comprometidas devido ao aumento da população, precipitação, e a 

ausência de políticas públicas voltadas para a sua preservação. Estima-se que aproximadamente 

doze milhões de pessoas morrem anualmente por problemas relacionados com a qualidade da água. 

Merten (2002). 

Os recursos hídricos, devido às suas propriedades de solvente e à sua capacidade de transportar 

partículas, incorporam a si diversas impurezas, as quais podem ser provenientes da precipitação, deste modo 

afeta diretamente a qualidade da água. Esta característica é resultante de fenômenos naturais. De maneira 

geral, pode-se dizer que a qualidade de uma determinada água é função do uso e da ocupação do solo na 

bacia hidrográfica. 

O espelho d’água da lagoa do Abaeté, constantemente passa por modificações na sua forma, 

pois ocorrem variações nas dimensões do espelho d’água decorrentes das mudanças no nível da 

água. 

A lagoa do Abaeté é uma das principais referências do bairro de Itapuã, pois durante muito 

tempo, foi uma das principais fontes de renda das pessoas do bairro, que pescavam e lavavam 

roupas. Hoje, este ecossistema compõe o Parque do Abaeté e foi transformada em área de 

preservação ambiental. Santos et al. (2009). No entanto, a ocupação indevida, as atividades 

humanas sem controle, os despejos de esgotos sem os devidos tratamentos, produtos tóxicos em 

vazamento e o inadequado manejo dos resíduos sólidos causam uma dilapidação do capital natural. 

O saneamento além da conservação e preservação ambiental tem como finalidade a promoção a 

saúde, e o controle de doenças. 

1.1 Objetivo 

Avaliar as condições quali-quantitativas da lagoa do Abaeté em Salvador-Ba. 

 

2. METODOLOGIA 

Foi definido o ponto de amostragem na lagoa estudada em função do local de acesso e planície do 

solo para instalação das réguas limnimétricas e da estação pluviométrica. São realizadas coletas 

trimestrais e semestrais quanto à qualidade da água. E monitoramento diário quanto à fluviométria, 

assim como monitoramento semanal de pluviometria. 
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 As coletas foram realizadas pelo Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA e as 

amostras de água encaminhadas para o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento – CEPED, os 

parâmetros analisados consistem nas variáveis físico-químicas e biológicas. 

2.1 Métodos de coleta 

2.1.1 Áreas de estudo 

A lagoa do Abaeté situada na Orla Atlântica de Salvador, no bairro de Itapuã. A lagoa do 

Abaeté é uma das principais referências do bairro, pois durante muito tempo, foi uma das principais 

fontes de renda das pessoas do bairro, que pescavam e lavavam roupas. Hoje, este ecossistema 

compõe o Parque do Abaeté e foi transformada em área de preservação ambiental. Santos et al. 

(2009). 

O ponto de coleta da lagoa RCN-ABT-100 (12º56’41.29 S e 38º21’27.48” O) (Figura 4) faz 

parte da Bacia Hidrográfica de Drenagem Natural de Stella Mares e da Região de Planejamento e 

Gestão das Águas – RPGA do Recôncavo Norte.  

 

 
Figura 4 – lagoa do Abaeté - Imagem de satélite do ponto de coleta para qualidade da água e monitoramento 

hidrometeorologico. Fonte: Google EARTH, 2013 

 

2.1.2 Coleta de água superficial 

As amostras simples de água bruta superficiais foram coletadas no ponto amostral, 

posicionando o amostrador contra a corrente, em situação de água corrente, ou criando-se uma 

corrente artificial, através da movimentação do frasco no sentido horizontal, em corpo de água 

lêntico. A amostragem foi realizada de acordo com o itinerário de coleta, que levou em 

consideração o prazo de validade das amostras para execução das análises.  
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As amostras foram coletadas diretamente do corpo receptor, através de recipientes 

devidamente esterilizados e identificados. 

 

2.1.3 Acondicionamento e transporte da amostra 

Os recipientes contendo as amostras de água coletadas no ponto foram preservados na caixa de 

isopor, com gelo para manter a temperatura de aproximadamente 4°C. 

Após a coleta, as amostras foram encaminhadas ao CEPED, em Camaçari para serem analisadas. 

Esse processo foi concluído sempre antes do período inferior a 24 horas, visto que este é o prazo de 

vencimento de algumas amostras, como para a análise do parâmetro Coliformes Termotolerantes. 

2.1.4 Índice de Qualidade da Água 

Utiliza-se o Índice de Qualidade das Águas - IQA, desenvolvido pela CETESB e adaptado do índice 

da National Sanitation Foundation em 1970 nos Estados Unidos. Este índice como já citado, 

incorpora os parâmetros: temperatura da amostra, pH, oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de 

oxigênio (5 dias, 20ºC), coliformes termotolerantes, nitrogênio total, fósforo total, resíduo total e 

turbidez, que foram escolhidos pelos diferentes especialistas que o desenvolveram, como sendo os 

mais relevantes para a qualidade da água bruta, é classificada de acordo com as faixas de valores do 

índice, como demonstrado no Quadro 1. 

Quadro 1 - Classificação do Índice da Qualidade das Águas – IQA. 

ÓTIMO  BOM REGULAR RUIM  PÉSSIMO  

79 < IQA ≤ 100 51 < IQA ≤ 79 36 < IQA ≤ 51 19 < IQA ≤ 36 0 < IQA ≤ 19 

 

2.1.5 Extração de dados pluviométricos e fluviométricos 

O monitoramento hidrometeorológico na lagoa do Abaeté é realizado por meio de medições 

diárias do nível de água numa estação fluviométrica (figura 2) composta de uma seção de Réguas 

limnimétricas com leituras ás 07h e 17h e registro do total diário de chuvas na estação 

pluviométrica convencional (Pluviômetro ville de Paris) com leituras ás 09h, instaladas na área da 

lagoa (figura 3). 
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Figura 1 - Estação Fluviométrica convencional, réguas na Lagoa do Abaeté, Salvador-Ba 

 

 
Figura 2 - Estação Pluviométrica na Lagoa do Abaeté, Salvador-Ba 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados foram interpretados segundo a resolução CONAMA nº 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, e dá outras providências, para águas 

doces - Classe 2. Para os parâmetros não referenciados nessa Resolução foram feitas considerações 

específicas. 

As águas doces – Classe 2 podem ser destinadas: ao abastecimento para consumo humano, após 

tratamento convencional; a proteção das comunidades aquáticas; a recreação de contato primario, 

tais como natação, esqui aquático e mergulho, conforme Resolução CONAMA nº 274, de 2000; 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; e a aquicultura e a atividade de pesca. 

A lagoa do Abaeté localizada no bairro de Itapuã integra a Área de Proteção Ambiental 

Lagoas e Dunas do Abaeté. Esse corpo d’água possui forte apelo turístico devido a sua beleza 
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cênica, sendo um ponto bastante visitado por turistas. Durante o período das amostragens foi notado 

que a lagoa é bastante utilizada como balneário, sendo comum avistar pessoas nadando e 

mergulhando. Nas suas margens é bastante comum grupos de pessoas fazendo piqueniques ou se 

bronzeando. 

 

 
Figura 4 – Gráfico - Qualidade da água da Lagoa do Abaeté, Salvador-Ba. 

 

A lagoa do Abaeté apresentou na última campanha, realizada em 26 de fevereiro de 2013, IQA 

“Bom”, e esta classificação perdura na maior parte das campanhas realizadas desde 2008 (figura 4). 

No conjunto das amostras obtidas, é possível perceber que a maior degradação do corpo 

hídrico é proveniente do parâmetro Coliformes termotolerantes. Esta variável representa uma 

grande variedade de microrganismos que habitam o intestino dos animais de sangue quente, e que 

grandes concentrações nos corpos d’água indicam a possibilidade de contaminação por excretas 

humanas, seja pelo despejo de efluentes domésticos ou pela drenagem superficial.  
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Figura 5 – Gráfico – Resultados do parâmetro Coliformes termotolerantes na lagoa do Abaeté, Salvador-Ba. 

 

Os resultados não apontam uniformidade na variável Coliformes termotolerantes (figura 5). 

Na maioria das campanhas, com exceção da campanha 4-2008, campanha 4-2009 e campanha 1-

2011 os valores indicam que sua contaminação pode estar ocorrendo pelo aporte de efluentes 

pluviais e não a partir de uma fonte pontual e permanente. 

 
Figura 6 – Gráfico – Dados Pluviométricos e Fluviométricos da lagoa do Abaeté, Salvador-Ba. 
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Verifica-se que o nível da água na lagoa é fortemente dependente das chuvas. Em períodos 

chuvosos este nível aumenta e em períodos secos diminui (figura 6). É possível notar, que 

possivelmente os altos níveis da variável coliformes termotolerantes estão diretamente associados 

aos níveis de chuva, pois grandes concentrações nos corpos d’água indicam a possibilidade de 

contaminação por excretas humanas através da drenagem superficial Tucci (2001). Já que a Lagoa 

do Abaeté é um sistema aberto, no qual a entrada de água ocorre por meio de chuvas à montante ou, 

diretamente sobre o espelho d’água. A saída se dá pelo escoamento e pela evaporação Maia et al. 

(2002).  

Nesse sentido, a sua presença de coliformes termotolerantes em grandes números indica a 

possibilidade da contaminação por microorganismos patogênicos responsáveis pela transmissão de 

doenças de veiculação hídrica, como a sepse, meningite neonatal, disenteria bacilar, febre tifóide e 

cólera. BRASIL (2005). 

 

 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho foi desenvolvido com a intenção de avaliar a qualidade e quantidade da 

lagoa urbana – abaeté, uma vez que são bastante utilizadas para diversos fins. As amostragens das 

águas realizadas na lagoa resultaram em um diagnóstico importante sobre a sua qualidade e 

quantidade, confirmando a hipótese levantada a partir do diagnostico visual. 

Os resultados indicaram que a lagoa do Abaeté possui a sua qualidade como “Boa” de acordo 

com o Índice de Qualidade da Água - IQA, entretanto, percebe-se que a maior degradação do corpo 

hídrico é a presença de coliformes termotolerantes, que possivelmente é ocasionado pela drenagem 

superficial a parti das chuvas, pois com a precipitação aumenta a possibilidade do carreamento de 

microorganismos e matérias inorgânicos e orgânicos para o corpo hídrico, além dos despejos de 

esgotos domésticos. É imprescindível realizar um trabalho neste local, identificando e retirando, se 

possível, todas as fontes de esgotos que estão poluindo a lagoa. Além de ser necessária a realização 

de estudos sobre a batimetria para identificar o volume da lagoa. 
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