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Resumo – O presente trabalho objetiva, principalmente, análise de frequências de incompatibilidade 
entre a qualidade da água de trecho do rio Santa Maria da Vitória/ES, um dos mais importantes 
mananciais de abastecimento do estado do Espírito Santo, com limites relacionados com o 
enquadramento de cursos de água interiores, no sentido de contribuir para tomadas de decisão, 
embasadas tecnicamente, a respeito de intervenções prioritárias para preservação e recuperação da 
qualidade dos seus recursos hídricos. Os parâmetros avaliados foram turbidez, demanda bioquímica 
de oxigênio, coliformes termotolerantes e oxigênio dissolvido. Os resultados da avaliação espacial 
demonstraram elevados percentuais de incompatibilidade relativos ao parâmetro coliformes 
termotolerantes, para todos os trechos monitorados, independentemente da classe de uso da água 
considerada. A avaliação sazonal indicou maiores frequências de incompatibilidade com os padrões 
de enquadramento no período úmido do ano hidrológico. Os resultados relativos a coliformes 
termotolerantes são indicativos da necessidade de maior cobertura por rede de coleta e tratamento 
de esgotos sanitários na bacia. Por outro lado, o aumento da frequência de incompatibilidade dos 
valores de turbidez observada para períodos chuvosos indica a necessidade de intervenções no 
sentido de proteção do solo contra a erosão, além de outras ações para controle de fontes de 
poluição difusa, na bacia. 
 
Abstract – This paper aims mainly the frequency analysis of incompatibility between water quality 
parameters values and water quality standards, according to brazilian legislation, for a stretch of the 
Santa Maria da Vitória river, one of the most important sources of water for the  Espirito Santo 
state, in order to contribute with decision making processes about priorities related with 
interventions for preservation and recovery of quality of water resources. The parameters considered 
were turbidity, biochemical oxygen demand, fecal coliform and dissolved oxygen. The spatial 
evaluation of the results showed high percentages of incompatibilities for the  parameter fecal 
coliform, for all monitored sections, regardless of the brazilian class of water use considered. The 
seasonal assessment showed higher frequencies of incompatibilities with the standards during the 
wet period of the hydrological year. The results for fecal coliform observed in the present study 
indicate the need for greater coverage of sewage collection and treatment in the Santa Maria Vitória 
river basin. On the other hand, the increased frequency of incompatibilities for turbidity observed 
for the rainy season indicate the need for interventions to protect the soil against erosion and actions 
to control other diffuse sources of pollution in the watershed. 
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INTRODUÇÃO 

Segundo Porto e Porto (2008), uma gestão sustentável dos recursos hídricos necessita de um 

conjunto mínimo de instrumentos principais: uma base de dados e informações socialmente 

acessível, a definição clara dos direitos de uso, o controle dos impactos sobre os sistemas hídricos e 

o processo de tomada de decisão. 

A Lei 9433, de 08 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional dos Recursos Hídricos 

(PNRH), introduziu aspectos e conceitos fundamentais para o processo de gestão das águas no 

Brasil. Um dos importantes instrumentos previstos na PNRH é o enquadramento de corpos d’água 

em classes segundo os usos preponderantes visando “assegurar às águas qualidade compatível com 

os usos mais exigentes a que forem destinadas e diminuir os custos de combate à poluição das 

águas, mediante ações preventivas permanentes” (BRASIL, 1997). 

O enquadramento está condicionado às disposições da Resolução CONAMA n° 357, de 17 de 

março de 2005, que “dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o 

seu enquadramento (...)” (BRASIL, 2005). O monitoramento dos recursos hídricos, por meio da 

concentração dos parâmetros (variáveis) observados na água, deve promover uma comparação entre 

a condição ambiental verificada e a situação desejável de acordo com a classe de uso em que o 

ambiente aquático foi enquadrado. 

De acordo com Cunha e Calijuri (2010), o monitoramento ambiental tem a capacidade de 

permitir, em longo prazo, o conhecimento das tendências de evolução da qualidade das águas, por 

meio da quantificação de variáveis físicas, químicas e biológicas, e viabilizar, desse modo, o amplo 

diagnóstico ambiental da bacia hidrográfica estudada. Esse diagnóstico pode permitir a avaliação 

das respostas dos ambientes aquáticos (em termos espaciais e temporais) aos impactos antrópicos na 

sua área de drenagem ou de influência. 

A partir dos dados do monitoramento, curvas de probabilidade podem ser construídas a fim de 

permitir uma avaliação da ocorrência de incompatibilidade entre as concentrações dos parâmetros 

observados nos corpos d’água e os respectivos limites estabelecidos pela Resolução CONAMA n° 

357/2005, para as diferentes classes de qualidade de corpos d’água doce. Desta forma, a análise 

probabilística de ocorrência de incompatibilidade constitui ferramenta complementar ao 

monitoramento, permitindo o tratamento dos dados brutos originalmente gerados. 
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A avaliação das porcentagens de ocorrência de incompatibilidade pode oferecer subsídios e 

servir de base para a estruturação de planos de manejo e para a prática de ações voltadas à 

manutenção da qualidade ambiental, bem como estabelecer orientações gerais para as discussões 

acerca do enquadramento dos corpos d’água.  

A aplicação de curvas probabilísticas para avaliação da incompatibilidade entre a qualidade da 

água do rio Santa Maria da Vitória e o padrão de enquadramento legal dos corpos de água interiores 

constitui o objetivo principal deste trabalho. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudo 

A bacia hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória situa-se na região central do estado do 

Espírito Santo, entre as coordenadas UTM 7793375 (N) 328297 (E) 7762159 (S) 286984 (W). 

Nasce na região serrana do estado e engloba os municípios de Santa Maria de Jetibá, Santa 

Leopoldina e parte dos municípios de Cariacica, Serra e Vitória (Saldanha, 2007). 

O rio Santa Maria da Vitória constitui um dos principais mananciais de abastecimento de água 

Região Metropolitana da Grande Vitória. Possui uma área de drenagem de aproximadamente 1800 

km² e apresenta um desnível de aproximadamente 1100 metros entre a nascente e a foz, percorrendo 

cerca de 122 km até desaguar na Baía de Vitória. 

A região serrana da bacia, que engloba os municípios de Santa Maria de Jetibá e Santa 

Leopoldina, tem na agricultura sua principal atividade econômica. Nesta região estão duas das três 

maiores usinas hidrelétricas do Espírito Santo (usinas de Rio Bonito e Suíça). Já a região litorânea, 

que engloba os municípios de Cariacica, Serra e Vitória, corresponde às áreas de maior 

concentração populacional e das atividades urbano-industriais do estado do Espírito Santo. 

O rio Santa Maria da Vitória drena uma região fortemente antropizada pelo uso agrícola e 

urbanização e suas águas são utilizadas para irrigação, produção de energia e abastecimento público. 

Enquanto seus afluentes cortam vários povoados com atividades econômicas voltadas para a 

agricultura, principalmente produção de hortigranjeiros, seu curso principal recebe os efluentes 

domésticos da cidade de Santa Maria de Jetibá, por meio do córrego São Luiz, e apresenta dois 

barramentos responsáveis pela formação dos reservatórios das usinas hidrelétricas Rio Bonito e 

Suíça. Após os reservatórios o rio Santa Maria atravessa a cidade de Santa Leopoldina e, já no final 
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de seu curso, tem parte de suas águas captadas para o abastecimento da população da grande Vitória 

(DES-ÁGUA, 2008). 

 

Monitoramento hidrológico e de qualidade de água 

As informações sobre qualidade de água utilizadas neste trabalho são decorrentes do 

monitoramento realizado pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA) no 

período compreendido entre os anos de 1995 a 2010. Ao longo do curso principal do rio Santa 

Maria da Vitória, o acompanhamento da qualidade de água é realizado em cinco diferentes pontos 

de monitoramento, cujas localizações são descritas na Tabela 1 e representadas graficamente pela 

Figura 1. 

Tabela 1 – Localização e coordenadas geográficas dos pontos de monitoramento da água no rio Santa Maria 
da Vitória 

Ponto de coleta Localização e coordenadas geográficas 

P1 
Na ponte sobre o rio próximo a Empresa de Assistência Técnica e 

Extensão Rural (EMATER)                
(Latitude 315492 e Longitude 7781800) 

P2 
Na entrada do município de Santa Maria de Jetibá  

(Latitude 319088 e Longitude 7783358) 

P3 
200 m abaixo da Garganta do Funil, em frente à torre de  

transmissão da distribuidora de energia elétrica EDP-Escelsa 
(Latitude 338995 e Longitude 7777189) 

P4 
Na entrada do município de Santa Leopoldina                          

(Latitude 341321 e Longitude 7776584) 

P5 
Na captação da Companhia  

Espírito Santense de Saneamento (CESAN)                                       
 (Latitude 355222 e Longitude 7767403) 
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Figura 1 – Localização dos pontos de monitoramento da qualidade das águas do rio Santa Maria da Vitória 

Os parâmetros considerados neste estudo foram turbidez, demanda bioquímica de oxigênio 

(DBO5,20), coliformes termotolerantes e oxigênio dissolvido (OD). Os referidos parâmetros foram 

avaliados em cada um dos pontos de monitoramento, a partir dos resultados de 33 campanhas de 

campo distribuídas entre os anos de 1995 e 2010. 

Como o monitoramento sistemático de vazão na bacia do rio Santa Maria da Vitória fica 

limitado a uma única estação fluviométrica, cujo funcionamento é influenciado pela operação de 

reservatórios existentes à montante, os períodos seco e úmido do ano hidrológico foram avaliados a 

partir dos registros de chuva, obtidos através da base de dados da Agência Nacional de Águas 

(ANA). Desta forma, foram avaliadas as séries históricas de precipitações das estações de Santa 

Maria do Jetibá, Garrafão/DNOS, Santa Leopoldina, Duas Bocas/DNOS e Cachoeira Suíça/DNOS, 

todas elas instaladas e em funcionamento na área de estudo. 

Curvas probabilísticas 

Para a construção das curvas de probabilidade foi utilizada a função de distribuição 

acumulada. O valor da função de distribuição acumulada [F(x)] é, para cada número real x, dada de 

acordo com a Equação (1). 

 
 F (x) = P (X ≤ x)                                                                                                    (1) 
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O valor de P (X ≤ x) representa a probabilidade de que a variável X resulte em um valor 

inferior ou igual a x. A probabilidade de interesse nesta pesquisa referiu-se, nos casos de não 

excedência (para o oxigênio dissolvido) ou de excedência (para os demais parâmetros analisados), 

ao valor de F (x), para x igual ao padrão de qualidade ambiental, ou seja, ao limite preconizado pela 

Resolução CONAMA 357/2005 para a classe de enquadramento considerada. Tal porcentagem 

representou, em termos práticos, a probabilidade de incompatibilidade com o enquadramento legal.  

Neste trabalho, foram construídas curvas de probabilidade por parâmetro de qualidade de água 

a) para cada ponto de monitoramento do rio Santa Maria da Vitória e b) para todos os pontos de 

forma agrupada. Quando todos os registros de qualidade foram agrupados, foram adicionalmente 

construídas curvas de probabilidade para representar a variação da qualidade da água nos períodos 

seco e úmido do ano hidrológico (avaliação sazonal). Ainda que o rio Santa Maria da Vitória seja 

considerado classe 2, em função da inexistência de enquadramento, neste trabalho foram avaliadas, 

por parâmetro analisado, as probabilidades de incompatibilidade com os padrões fixados para rios 

classe 1, 2 e 3. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para a avaliação da variação espacial da qualidade, foram elaboradas curvas de 

incompatibilidade por ponto de amostragem. Adicionalmente, foram construídas curvas de 

incompatibilidade considerando todos os resultados relativos aos pontos de coleta, de forma 

agrupada. Os resultados obtidos nesta etapa do trabalho estão reunidos na Tabela 2 e, para o 

parâmetro turbidez, representados graficamente pela Figura 2. 

Tabela 2 – Porcentagem de não atendimento por ponto de coleta de água e por classes de qualidade de água 

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 1 Classe 2 Classe 3
P1 47 12 12 18 3 0 100 75 42 5 0 0
P2 44 10 10 48 6 0 100 100 88 12 0 0
P3 22 0 0 35 0 0 81 49 31 9 0 0
P4 22 0 0 15 6 0 100 88 78 8 0 0
P5 17 0 0 29 8 0 92 45 25 12 0 0

Todos os Pontos 32 5 5 30 4 0 95 75 54 8 0 0

Oxigênio DissolvidoDBO5,20Turbidez Coliformes Termotolerantes
Ponto de coleta
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
(e) (f) 

Figura 2 – Curvas de probabilidade de excedência das concentrações de turbidez da água do rio Santa Maria 
da Vitória – Resultados por ponto de coleta (a,b, c, d, e) e para todos os pontos agrupados (f). 

A partir da simples inspeção dos resultados reunidos na Tabela 2 e dos gráficos constantes na 

Figura 2 (e suas similares para os demais parâmetros de qualidade), apresentam-se como relevantes 

as seguintes considerações: 

• O padrão ambiental estabelecido para o parâmetro turbidez em rios de classes 2 e 3 (100 

UNT) foi superado apenas nos pontos de monitoramento localizados na porção superior da 

bacia e com frequências que variaram entre 10% (P2) e 12% (P1); para os demais pontos, 

em decorrência, dentre outros fatores, da decantação de sólidos nos reservatórios de Rio 

Bonito e Suíça, o percentual de incompatibilidade entre a qualidade de água e o padrão 

ambiental se apresentou nulo. O padrão de turbidez para rios de classe 1 (40 UNT), por sua 
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vez, não foi respeitado com frequência, variando entre 47% (ponto de coleta P1, localizado 

na porção superior da bacia) e 17% (ponto de coleta P5, último ponto de monitoramento 

antes da foz do curso d’água). 

• Para o parâmetro OD, os padrões de qualidade associados aos rios classes 2 e 3 

(respectivamente 5 mg/L e 4 mg/L) foram atendidos em todos os pontos de coleta. O padrão 

estabelecido para classe 1 (6 mg/L) não foi respeitado com frequência, variando entre 5% 

(ponto P1) e 12% (pontos P2 e P5). 

• Para o parâmetro DBO5,20, o padrão de qualidade associado ao rio classe 3 (10 mg/L) foi 

atendido em todos os pontos de coleta. O padrão de DBO5,20 para rios de classe 2 (5 mg/L), 

por sua vez, foi respeitado somente no ponto de coleta P1; nos demais pontos, o percentual 

de não atendimento variou entre 3% (ponto P1) e 8% (ponto P5). Já o padrão para rios classe 

1 (3 mg/L) foi ultrapassado com frequência variando entre 15% (ponto P4) e 48% (ponto 

P2). 

• Para o parâmetro coliformes termotolerantes foram observados elevados percentuais de 

incompatibilidade entre a qualidade e o padrão ambiental, independente da classe de uso. A 

disposição de esgotos domésticos ao longo de toda a extensão do rio Santa Maria da Vitória 

e de seus afluentes pode ser apontada como a principal causa para este resultado. 

• Na avaliação dos resultados agrupados por parâmetro de qualidade de água, excluindo-se os 

resultados associados aos coliformes termotolerantes, apenas para os padrões da classe 1 

foram observados elevadas freqüências de incompatibilidade entre qualidade da água e 

padrão ambiental. 

A avaliação sazonal estabelecida a partir dos dados pluviométricos da área de estudo, indicou 

que o período seco está compreendido entre os meses de abril a setembro; o período úmido, por sua 

vez, vai de outubro a março.  

Considerando todos os resultados do monitoramento realizado ao longo do rio Santa Maria da 

Vitória, as condições de qualidade associadas aos períodos seco e úmido foram avaliados 

separadamente, a partir das datas das campanhas de campo realizadas pelo IEMA. A partir da 

determinação da probabilidade de incompatibilidade com o enquadramento legal, as porcentagens 

de não atendimento dos padrões referentes às classes 1, 2 e 3, foram determinadas para os períodos 

seco e úmido. Os resultados desta etapa do trabalho estão reunidos na Tabela 3 e representados 

graficamente por meio da Figura 3. 
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Tabela 3 – Porcentagem de não atendimento por período do ano hidrológico e por parâmetros de qualidade 
de água 

 Classe 1  Classe 2  Classe 3  

Parâmetro Período 
Seco 

Período 
Úmido 

Período 
Seco 

Período 
Úmido 

Período 
Seco 

Período 
Úmido 

Turbidez  4 61 0 10 0 10 

DBO5,20 25 35 2 7 0 0 

Coliformes Termotolerantes 95 95 68 82 50 59 

Oxigênio Dissolvido 5 13 0 0 0 0 

 
 

Para todos os parâmetros analisados, observou-se que, no período úmido, as porcentagens de 

não atendimento foram superiores àquelas apresentadas para o período seco. Exceção foi observada 

para o parâmetro coliformes termotolerantes, com percentuais de não atendimento semelhantes para 

o padrão classe 1 nos períodos seco e úmido do ano hidrológico. 

Ocorreram baixos percentuais de não atendimento (inferiores a 10%) aos padrões de qualidade 

associados aos rios de classes 2 e 3, para os parâmetros turbidez, DBO5,20 e OD, independentemente 

do período do ano. O não atendimento ao padrão para rios classe 1 apresentou frequência de não 

atendimento variando, no período seco, entre 4% (turbidez) e 25% (DBO5,20). No período úmido do 

ano hidrológico as frequências de não atendimento variaram entre 13% (OD) e 61% (turbidez). 

As probabilidades de não atendimento aos padrões para o parâmetro coliformes 

termotolerantes, independente da classe de uso, variaram entre 50% (padrão para classe 3 em 

período seco) e 95% (padrão para classe 1 nos períodos seco ou úmido). 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
(e) (f) 

  
(g) (h) 

Figura 3 – Curvas de probabilidade de excedência ou não excedência (oxigênio dissolvido) das 
concentrações dos parâmetros avaliados na água do rio Santa Maria da Vitória – Resultados para todos os 

pontos agrupados. 
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

A análise dos resultados por ponto de monitoramento permitiu a observação da variação 

espacial da compatibilidade dos valores de parâmetros de qualidade de água com os padrões 

relativos às diversas classes de enquadramento nos trechos do rio Santa Maria da Vitória 

considerados. Os resultados demonstraram que o parâmetro coliformes termotolerantes apresentou 

elevados percentuais de incompatibilidade, em todos os trechos analisados, independentemente da 

classe de uso. 

A análise global, considerando todos os resultados relativos aos diversos pontos de coleta 

resultou em frequência de não atendimento dos padrões de qualidade ambiental muito próxima das 

médias das frequências de não atendimento individuais calculadas para os pontos monitorados. 

A avaliação sazonal demonstrou que houve considerável diferença entre as frequências de 

compatibilidade observadas para os períodos seco e úmido. O ambiente aquático apresentou maior 

frequência de incompatibilidade com os padrões de enquadramento legal, considerados no presente 

estudo, no período úmido do ano hidrológico. 

Resultados como os obtidos no presente estudo, pelo fato de mostrarem variações temporais e 

espaciais de compatibilidade de parâmetros de qualidade de água com padrões relativos a diferentes 

classes de uso, conforme Resolução CONAMA 357/2005 podem contribuir para tomadas de 

decisão, embasadas tecnicamente, a respeito de intervenções prioritárias para a conservação e 

recuperação dos sistemas aquáticos. 

Os resultados relativos a coliformes termotolerantes observados no presente estudo são 

indicativos da necessidade de maior cobertura por rede de coleta e tratamento de esgotos sanitários 

na bacia do rio Santa Maria da Vitória. Por outro lado, o aumento da frequência de 

incompatibilidade dos valores de turbidez observada para períodos chuvosos indicam a necessidade 

de intervenções no sentido de proteção do solo contra a erosão, além de outras ações para controle 

de fontes de poluição difusa na bacia. 

Recomenda-se que Plano de monitoramento qualiquantitativo dos recursos hídricos do rio 

Santa Maria da Vitória seja desenvolvido e implementado, com aumento no número de pontos e na 

frequência amostral, para que as análises de incompatibilidades com padrões de qualidade de águas 

se tornem, gradativamente, mais precisas. 
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