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RESUMO  

  

A água doce é um recurso natural finito, cuja qualidade vem piorando devido a ações antrópicas 

e a não implementação de políticas públicas voltadas para a sua preservação. A política nacional 

do meio ambiente prioriza um conjunto de critérios e normas para caracterização da água, que 

variam com a sua finalidade, seja ela consumo humano, uso industrial ou agrícola, lazer ou 

manutenção do equilíbrio ambiental. O controle de qualidade da água para consumo humano 

ganhou mais atenção a partir de 1970, quando o Ministério da Saúde instituiu uma norma de 

potabilidade em todo o território nacional. Os parâmetros físicos, químicos e biológicos definem 

sua potabilidade. A cidade de Pão de Açúcar está localizada as margens do rio São Francisco e 

sua população faz uso de suas águas do rio tanto para contato primário (recreação e pesca) quanto 

para consumo humano a partir do sistema público de abastecimento. Assim esta pesquisa buscou 

uma análise integrada da qualidade da água disponível para a comunidade de Pão de Açúcar, a 

forma de como a mesma é disponibilizada e sua interferência na saúde. Para tanto a metodologia 

envolveu a análise das características físicas, químicas e bacteriológicas da água distribuída pela 

rede pública e da água do rio São Francisco, avaliando seu IQA, tanto nos pontos de uso difuso 

quanto na captação do sistema público de abastecimento. Foram também levantadas as doenças 

de veiculação hídrica a aplicado um questionário junto à população para verificar a percepção 

sanitária da mesma. A análise conjunta desses dados permitiu avaliar os impactos que a qualidade 

das águas desencadeia na sociedade e nos indicadores sociais presentes no Sistema de Informação 

da Atenção Básica (SIAB). Os resultados mostraram que as águas do Rio São Francisco, estão 

dentro do estabelecido pelo CONAMA 357\05, o IQA o classifica como bom, as águas do sistema 

de abastecimento têm valores de cloro residual livre acima de 2 mg/L, mas mesmo assim 

apresentam Coliformes Fecais e Escherichia Coli. As principais incidências de doenças são a 

cólera, leptospirose, hepatite, dengue e principalmente diarreias. No perfil epidemiológico 

destaca-se como risco à saúde principalmente a precariedade dos domicílios, pois eram 

inadequados na estrutura, no acabamento e nas tubulações de água e esgoto, 76,9 % eram do tipo 

alvenaria, enquanto que 5,4 % eram feitos de madeira. A maioria dos usuários (65%) respondeu 

que o destino de dejetos era para fossas.  

  

Palavras-chave: Poluição hídrica. Abastecimento de água. Índice de qualidade da água. Rio São 

Francisco. Índice de Estado Trófico. Monitoramento Ambiental.   

    

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Industrial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Industrial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agr%C3%ADcola
https://pt.wikipedia.org/wiki/Equil%C3%ADbrio_ambiental
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ABSTRACT  

Freshwater is a finite natural resource whose quality is worsening due to anthropic actions and 

the non-implementation of public policies aimed at its preservation. The national environmental 

policy prioritizes a set of criteria and norms for water characterization, which vary with its 

purpose, be it human consumption, industrial or agricultural use, leisure or maintaining the 

environmental balance. The quality control of water for human consumption gained more 

attention as of 1970, when the Ministry of Health established a drinking standard throughout the 

national territory. The physical, chemical and biological parameters define its potability. The city 

of Pão de Açúcar is located on the banks of the São Francisco river and its population makes use 

of its river waters for both primary contact (recreation and fishing) and for human consumption 

from the public supply system. Thus, this research sought an integrated analysis of the water 

quality available to the community of Pão de Açúcar, the way it is made available and its 

interference in health. For this purpose, the methodology involved the analysis of the physical, 

chemical and bacteriological characteristics of the water distributed in the public network and 

the water of the São Francisco River, evaluating its IQA, both in diffuse use points and in the 

capture of the public supply system. Waterborne diseases were also collected and a questionnaire 

was applied to the population to verify their sanitary perception. The joint analysis of these data 

allowed the evaluation of the impacts that water quality has on society and on the social indicators 

present in the Primary Care Information System (SIAB). The results showed that the waters of 

the São Francisco River are within the limits established by CONAMA 357 \ 05, the IQA 

classifies it as good, the waters of the supply system have free residual chlorine values above 2 

mg / L, but even so have Fecal Coliforms and Escherichia coli. The main incidences of diseases 

are cholera, leptospirosis, hepatitis, dengue and mainly diarrhea. In the epidemiological profile, 

the health risk was mainly due to the precariousness of the homes, since they were inadequate in 

the structure, in the finishing and in the pipes of water and sewage, 76.9% were masonry type, 

while 5.4% were made of wood. Most users (65%) answered that the waste destination was for 

cesspools. 

Keywords: Water pollution. Water supply. Water quality index. São Francisco River. Index of 

Trophic Status. Environmental monitoring. 
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1. INTRODUÇÃO  

Do total de água existente no planeta, apenas 2,5% é doce e destinada para consumo 

humano. No Brasil, essa disponibilidade de água doce representa 8%, sendo cerca de 80%, 

situada na região norte, onde só possui 5% da população total do país (LIBÂNIO, 2010). A água 

é um recurso natural finito, essencial para a manutenção da vida na terra e cuja qualidade vem 

piorando.  

A água para consumo humano é captada nos rios e represas (água bruta) e classificada de 

acordo com o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), órgão consultivo e 

deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Dentre as Resoluções do CONAMA, a de 

n° 357 de 17 de março de 2005, 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.  

Existe também o Índice de qualidade da água (IQA) proposto para resumir as variáveis 

analisadas em um número, possibilitou a evolução da qualidade da água no tempo, no espaço e 

serve para facilitar a interpretação de extensas listas de nove variáveis ou indicadores, como 

oxigênio dissolvido, coliformes totais, potencial hidrogeniônico, demanda bioquímica de 

oxigênio, temperatura, nitrogênio total, fósforo total, turbidez e resíduo total. E o Índice de  

Estado Trófico, que utiliza a concentração de fósforo total para classificar os corpos d’água em 

diferentes níveis de trofia, avaliando, também, a qualidade da água pela presença de nutrientes 

dissolvidos e seu efeito com crescimento de microrganismos patogênicos na água (Fia et al. 

(2009).  

A preocupação com a qualidade da água para consumo humano foi registrada no Brasil 

no século XIX, após a morte de inúmeras pessoas que contraíram o vírus da cólera, (Vibrio 

cholerae) usando água fornecida pela rede pública de abastecimento das grandes cidades. Diante 

disso, é necessária a realização de adequado gerenciamento desse recurso hídrico destinado à 

população em todo o país, principalmente nas regiões que existe menores valores de índice de 

desenvolvimento humano, a fim de obter melhores resultados nos processos de tratamento e 

monitoramento da água (FREITAS, 2005).  

No Brasil, o monitoramento e controle de qualidade da água para consumo humano se 

tornaram um tema para estudo a partir de 1970, quando o Ministério da Saúde instituiu uma 

norma de potabilidade em todo o território nacional. Atualmente, os parâmetros físicos, químicos 

e biológicos definem sua potabilidade e estão definidos na portaria nº 2.914/2011 do Ministério 

da Saúde, que define os valores máximos permitidos, além das características bacteriológicas, 

organolépticas, físicas e químicas toleradas nas águas de abastecimento. Essa potabilidade é 
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alcançada mediante várias formas de tratamento, sendo que a mais tradicional inclui basicamente 

as etapas de coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção e a fluoretação 

(FREITAS, 2002).  

A ocorrência de doenças associadas à qualidade da água consumida e as deficientes ou 

inexistentes estruturas de tratamento de esgoto refletem nos indicadores de mortalidade infantil 

no município de Pão de Açúcar, registradas no Sistema de Informação da Atenção Básica do 

Ministério da Saúde (SIAB), que demonstra o número de casos crescentes de doenças intestinais, 

principalmente a diarreia. A morbidade por diarreia é um indicador importante para a saúde 

pública, pela capacidade de resposta a diversas alterações nas condições de saneamento, 

qualidade sanitária de alimentos, hábitos higiênicos e comportamentais de uma comunidade em 

relação ao uso da água.  

Em Alagoas, a sede do município de Pão de Açúcar está localizada na região centro oeste 

do Estado de Alagoas (AL), inserida na bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Tem a CASAL, 

Companhia de Saneamento de Alagoas, desde 2014 é responsável pela operação e manutenção 

total dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário da cidade (CASAL, 2010; 

ALAGOAS, 2013), com captação de água no rio São Francisco.    

O rio São Francisco vem sofrendo abuso indiscriminado nos corpos d’água, ao longo do 

seu leito, pelo descarte de esgotos pela população ribeirinha, como também pelas Barragens de 

geração de energia, entre outros, o que intensifica o processo degradação do rio (ANDRADE, 

2002).  Segundo Hellen, (2013), as alterações no regime hidrológico decorrente de grandes 

barragens, juntamente com a qualidade da água e os sedimentos, são elementos chave para os 

impactos ambientais.  

As consequências das barragens a montante e a jusante, que impactam o fluxo de 

sedimento e a vazão natural do rio contribui com o problema da acumulação de resíduos tóxicos 

no mesmo, afetando a qualidade de suas águas nesse trecho. Essa situação vem se intensificando 

com a ação antrópica, principalmente pela emissão de esgoto urbano e a atividade agropecuária. 

De acordo com estudo feito em 1986 para o PLANVASF, Plano Diretor de Desenvolvimento do 

Vale do São Francisco, o diagnóstico de sedimentologia realizado pela Chesf detectou alteração 

na qualidade da água (ANDRADE, 2002).   

A literatura internacional tem demonstrado que nos últimos anos a necessidade de ampliar 

a abordagem de avaliação dos impactos, considerando os efeitos ambientais a jusante das 

barragens, pois em decorrência de um barramento poderão ocorrer impactos físicos, químicos e 

biológicos nas águas de um rio. Burke et al. (2009) comenta uma hierarquia dos impactos físicos 

e biológicos causados pela operação de barragens.   
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Diante desse contexto, assim como também pela necessidade de levantamento de dados 

sobre a qualidade da água do rio São Francisco no trecho localizado na cidade Pão de Açúcar, 

em relação a um monitoramento contínuo, o presente projeto faz uma análise da qualidade da 

água disponível para a comunidade de Pão de Açúcar, da forma como a mesma é disponibilizada, 

e a sua interferência na saúde pública, já que na região nem todos tem acesso a água com 

tratamento adequado para consumo humano, nem às políticas públicas destinadas ao 

gerenciamento desse recurso hídrico.  
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2. OBJETIVOS  

  

2.1. Geral  

Realizar uma análise da qualidade da água disponível para a comunidade de Pão de 

Açúcar, a forma como a mesma é disponibilizada a população e sua interferência na saúde.  

2.2. Específicos  

1. Avaliar as características físicas, químicas e bacteriológicas da água do rio São 

Francisco, tanto nos pontos de uso difuso na cidade de Pão de açúcar quanto na 

captação do sistema público de abastecimento;  

2. Levantar o Índice de Qualidade da Água (IQA) do Rio São Francisco na zona urbana 

de Pão de Açúcar;  

3. Determinar o Índice de Estado Trófico (IET) do Rio São Francisco na zona urbana de 

Pão de Açúcar;  

4. Avaliar as características físicas, químicas e bacteriológicas da água distribuída pelo 

sistema público de abastecimento;  

5. Identificar as principais doenças de veiculação hídrica, sua ocorrência e incidência;  

6. Levantar o perfil epidemiológico da população e sua relação com a qualidade da água.  
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3. REVISÃO DA LITERATURA  

3.1. Generalidades  

O uso da água não potável continua sendo a principal forma de transmissão de doenças 

entéricas em países em desenvolvimento, como o Brasil, as regiões que existem pessoas mais 

pobres, que possuem desigualdades acentuadas em decorrência de fatores, como o local de 

moradia, sua etnia e seus níveis de escolaridade influenciam, consideravelmente, nos casos de 

gastroenterites como, diarreia, principalmente em crianças menores que cinco anos de idade.   

No Brasil, a água, em algumas regiões, tem se tornado um recurso escasso e com baixa 

qualidade para consumo. Conforme Camdessus et al (2005), essa escassez poderá se tornar uma 

importante fonte de conflito nesse século, pois a água já é citada como uma das questões bélicas 

do mundo moderno, principalmente no Oriente Médio, de modo que normas de direito 

internacional são apontadas como meio de reduzir as tensões entre países.  

Os crescentes desmatamentos, os processos de erosão/assoreamento dos mananciais 

superficiais, os lançamentos de efluentes e detritos industriais como, detritos (embalagens vazias, 

lixo, sedimentos), compostos orgânicos (moléculas de defensivos), elementos químicos tóxicos 

(metais pesados) ou nutrientes (nitrato, fósforo) e microrganismos indesejáveis e domésticos nos 

recursos hídricos têm contribuído para o seu comprometimento. Nos países em desenvolvimento, 

essa situação é agravada por causa da baixa cobertura da população com serviços de 

abastecimento de água com qualidade e quantidade (BRASIL, 2006).   

O nível das condições básicas e suplementares do ser humano está diretamente 

relacionado com a água, ou seja, como é utilizada principalmente para ingestão direta, preparo 

de alimentos, higiene pessoal e de utensílios. Essa água para abastecimento público deve 

apresentar características sanitárias e toxicológicas adequadas, estando livre de microrganismos 

patogênicos e substâncias nocivas à saúde, para prevenir danos e promover o bem-estar físico, 

mental e social das pessoas (SAMPAIO et al, 2011).  

Além das condições de saneamento básico inadequado, especialmente em área rural, a 

falta de conhecimento da população aumentou a prevalência de doenças transmissíveis pelo uso 

da água não potável, singularmente em crianças, interferindo no seu desenvolvimento físico, 

mental e social. As patologias de veiculação hídrica diminuem o rendimento escolar, o 

desempenho no trabalho e são responsáveis pela utilização de grande parte dos recursos 

financeiros do Estado na assistência à saúde.   

 O aumento da cobertura populacional para receber a água das redes públicas do país, somado ao 

agravamento da qualidade da água nos mananciais de abastecimento e nos sistemas de 
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distribuição, como também pressões da população por um recurso hídrico potável para consumo, 

levaram com que, no final da década de 70 houvesse maior preocupação com o uso da água e a 

saúde pública (ARAGÃO, 2011).  

Pesquisa realizada na Nigéria relata que as patologias adquiridas com o uso da água não 

são graves em pessoas adultas e que existe uma alta incidência de diarreia nas crianças que moram 

na zona rural, devido à indisponibilidade de água potável, contaminadas principalmente por 

microrganismos, como as bactérias Escherichia coli e Salmonella ssp. A causa dessa não 

potalidade da água foi à falta de manutenção das tubulações que conduzem a água para 

abastecimento público (EGWARI, ABOABA, 2002).  

Sampaio (2011) declarou que a falta de adequado sistema de abastecimento afeta a 

qualidade da água utilizada pela população da Comunidade Sepé Tiarajú. Apesar do aumento de 

evidências acerca dos efeitos nocivos à saúde provenientes do uso de água em desacordo com os 

padrões adequados de potabilidade, existe dificuldade para mensurar e avaliar adequadamente os 

danos à saúde decorrente do consumo de água contaminada.   

Segundo Sampaio (2011), os resultados obtidos consideraram insatisfatórias as condições 

microbiológicas da água utilizada na comunidade rural para o consumo sem prévio tratamento. 

O desenvolvimento de um trabalho de educação sanitária junto à população do meio rural, aliada 

à adoção de medidas preventivas visando à preservação das fontes de água e o tratamento das 

águas já comprometidas, juntamente com técnicas de tratamento de dejetos, devem ser 

consideradas ferramentas necessárias para diminuir ao máximo possíveis riscos de ocorrência de 

enfermidades de veiculação hídrica.  

Bhowmik (2015) mencionou que água contaminada da rede pública é uma das principais 

causas de mortalidade e de graves moléstias nos países em desenvolvimento. As fontes de água 

potável principais no Paquistão, isto é, águas subterrâneas e superficiais, estão sujeitos à ação 

geogênica e a contaminação de vestígios metálicos antropogênicos. Essa análise apontou que a 

maior parte dos recursos hídricos do Paquistão apresentava metais como, chumbo, cromo e 

mercúrio. E propôs como alternativa para a purificação da água um melhor gerenciamento e 

monitoramento dos recursos hídricos do país.   

A análise da qualidade da água não se restringe apenas ao conceito de pureza, mas 

também está relacionada com as características desejadas para cada consumo. Tais características 

são as físicas, químicas e bacteriológicas que, na maioria das vezes, são alteradas com a poluição. 

Estas alterações nos corpos aquáticos acarretam prejuízos econômicos para a região. Os 

parâmetros utilizados na avaliação da qualidade da água indicam que as impurezas podem indicar 

valores superiores aos fixados para determinado uso (ARAÚJO, 2006).  
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Presume-se que 80% de todas as moléstias e mais de um terço dos óbitos dos países em 

desenvolvimento sejam causados pelo consumo de água contaminada e, em média, até um 

décimo do tempo produtivo de cada pessoa se perde devido a doenças relacionadas com a água 

(AGENDA 21, 1996).  

De acordo com Francis (2015) populações que se submetem ao abastecimento de águas 

inseguras ou não confiáveis são frequentemente expostas a patógenos, vírus, bactérias e 

protozoários. Das infecções associadas à água, a diarreia continua a ser causa principal de morte 

em todo o mundo, apesar de uma diminuição de quase 50% de mortes entre 2000 e 2013.   

Francis (2015) afirma ainda que 276.000 crianças (quase 38%de todas as mortes 

atribuíveis à diarreia) são da Índia. O impacto da doença diarreica é mais severa em crianças 

menores de dois anos de idade, com 72%de todas as mortes diarreicas que ocorrem nesta fase 

crucial da vida. Estimativas recentes sugerem que até 95%de mortes de diarreia entre menores 

de cinco anos nos países com alta carga podem ser evitadas expandindo gradualmente as água, 

saneamento e higiene.   

Toda água fornecida coletivamente para consumo humano deve ser submetida ao 

processo de filtração e desinfecção concebido e operado de forma a garantir sua distribuição para 

a população dentro do padrão estimado de qualidade. A autoridade de saúde pública, no exercício 

das atividades de vigilância da qualidade da água, deve programar um plano próprio de 

amostragem, consoante diretrizes específicas elaboradas no âmbito do Sistema Único de Saúde, 

SUS (BRASIL, 2000).  

O tratamento convencional tem o objetivo de diminuir impurezas existentes na água a fim 

de torná-la potável. O tratamento convencional de água em ETA é constituído basicamente das 

seguintes operações unitárias: coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção, 

correção química do pH e fluoretação.  A coagulação é uma mistura de produtos químicos 

(coagulantes), como o sulfato de alumínio, na água a ser tratada, de forma que as impurezas 

(partículas) e alguns contaminantes dissolvidos são desestabilizados para começar a formar 

partículas maiores. A floculação após a coagulação, a água é conduzida para floculadores, local 

onde os flocos serão formados. Depois da formação dos flocos, a água é conduzida para os 

decantadores. A decantação é um processo em que se promove a sedimentação dos flocos 

formados, retirando assim, parte das impurezas contidas na água. A filtração retém as partículas 

que não foram retiradas no decantador com a utilização de filtros. O meio filtrante é composto 

por uma camada de areia ou por duas camadas, uma de areia e a outra de antracito. A desinfecção 

tem o objetivo de eliminar os organismos patogênicos que porventura não tenham sido retirados 

durante o tratamento da água. Existem diversos meios de desinfecção, como o uso de cloro, 



16  

    

hipoclorito de cálcio, hipoclorito de sódio e dióxido de cloro. A correção do pH influencia na 

eficiência da desinfecção. A fluoretação é uma etapa do tratamento da água em que a água recebe 

flúor. Os compostos de flúor mais utilizado é o fluorsilicato de sódio e o ácido fluorsilício. O uso 

do flúor na água é exigido pelo ministério da saúde, pois tem o objetivo de proteger os dentes 

contra a cárie (HELLER & PÁDUA et al, 2006).   

O processo de desinfecção mais aplicado nos sistemas de abastecimento de água, em todo 

o mundo, é o que emprega o cloro ou produtos à base de cloro como agentes desinfetantes. Foi 

introduzido no último século, no tratamento da água como complemento do processo de filtração 

que já era conhecido e utilizado, constituindo, assim, uma revolução tecnológica no tratamento 

da água.  

A garantia de seu êxito é a sua fácil acessibilidade em quase todos os países do mundo, 

seu custo razoável, sua alta capacidade oxidante da matéria orgânica e inorgânica, seu efeito 

residual, sua ação germicida de amplo espectro e boa persistência nos sistemas de distribuição, 

pois apresenta propriedade residual e pode ser medido facilmente e monitorado nas redes de 

distribuição depois que a água foi tratada e distribuída aos consumidores. Esse último requisito 

atende à Portaria nº 2.914 de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde, que estabelece em 

seu Art. 34: “É obrigatória a manutenção de, no mínimo, 0,2 mg/L de cloro residual livre ou 2 

mg/L de cloro residual combinado ou de 0,2 mg/L de dióxido de cloro em toda a extensão do 

sistema de distribuição (reservatório e rede) ”.  

Conforme Libânio (2010), o objetivo primordial do uso do cloro em sistemas de 

abastecimento de água é a desinfecção. Contudo, devido ao seu alto poder oxidante, sua aplicação 

nos processos de tratamento tem servido a propósitos diversos como controle do sabor e odor, 

prevenção de crescimento de algas, remoção de ferro e manganês, remoção de cor e controle do 

desenvolvimento de biofilmes em tubulações.  

Os principais produtos da família do cloro disponíveis no mercado para realizar a 

desinfecção da água são: cloro gasoso; cal clorada; hipoclorito de sódio; hipoclorito de cálcio. A 

escolha do processo de desinfecção é responsabilidade do gestor do abastecimento, que deverá 

escolher de tal modo que o processo seja econômico, eficaz, confiável e permanente.  

A cloração é um processo básico que consiste em utilizar produtos químicos à base de 

cloro, com o objetivo de inativar os micro-organismos patogênicos existentes na água. Além da 

função básica, o cloro é um poderoso oxidante e assim reage com grande número de substâncias 

orgânicas e inorgânicas presentes na água, como por exemplo, na remoção de gás sulfídrico, ferro 

e manganês.    
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Reação dos principais produtos à base de cloro com a água:  

Cloro gasoso: Cl2 + H2O  HOCl + H+ +Cl–  

          HOCl  H+ + OCl–  

Hipoclorito de sódio: NaOCl + H2O HOCl + Na+ + OH–  

                                     HOCl OCl– + H+  

Hipoclorito de cálcio: Ca(ClO)2 + 2H2O 2HOCl+ + Ca+2 + 2OH– 

                                    HOCl  OCl– + H+ 

 

Esse ácido hipocloroso (HOCl) formado, dependendo do pH da água, se dissocia 

formando íon hipoclorito (OCl–). A extensão dessa dissociação está ligada ao valor do pH. Em 

pH ácido há maior formação de ácido hipocloroso e em pH alcalino acima de 7,5 há maior 

formação de íon hipoclorito. O cloro presente na água na forma de ácido hipocloroso e de íon 

hipoclorito é denominado de cloro residual livre. O HOCl (ácido hipocloroso) + OCl– (íon 

hipoclorito) compõem a cloro residual livre.   

A clássica Figura 1, presente em várias publicações técnicas, mostra as percentagens de 

dissociação do ácido hipocloroso e íon hipoclorito formados em função do pH, em temperatura 

de 20 ºC.  

  

            Figura 1 – Dissociação do ácido hipocloroso em função do pH  

 
Fonte: Brasil, 2014  

  

O ácido hipocloroso (HOCl), formado na reação do cloro com a água, é um desinfetante 

mais potente do que o íon hipoclorito (OCl–), sob mesmas condições de tempo de contato e 

dosagem. Dessa forma, é recomendado que a desinfecção com cloro livre seja realizada em 
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valores de pH mais baixos, preferencialmente menores que 7. Algumas águas possuem 

compostos amoniacais.   

Esses compostos reagem com o cloro formando as cloraminas (monocloraminas, 

dicloraminas e tricloreto de nitrogênio) segundo as seguintes reações:  

  

Cl2 + NH3  NH2Cl + HCl  ..............................................................................Reação 1                     

(Monocloramina)   

2Cl2 + NH3  NHCl2 + 2HCl ...........................................................................Reação 2  

Cl2 + NH2Cl NHCl2 + HCl ............................................................................Reação 3                         

(Dicloramina)   

3Cl2 + NH3 NCl3 + 3HCl ...............................................................................Reação 4  

NHCl2 + Cl2 NCl3 + HCl ...............................................................................Reação 5                   

(Tricloreto de nitrogênio)  

  

O teor de cloro na forma de cloraminas é denominado de cloro residual combinado. O 

poder desinfetante desses produtos é menor do que o do ácido hipocloroso.  

3.2. Legislação ambiental sobre qualidade da água  

Segundo Bandeira (2003), o Saneamento Ambiental pode ser entendido como sendo o 

conjunto de ações socioeconômicas que tem como objetivo alcançar níveis crescentes de 

salubridade ambiental, por intermédio de: abastecimento de água potável; coleta e disposição 

sanitária de resíduos líquidos, sólidos e gasosos como, promoção da disciplina sanitária do uso e 

ocupação do solo; drenagem; controle de vetores e reservatórios de doenças transmissíveis; 

melhorias sanitárias domiciliares; educação sanitária e ambiental e demais serviços 

especializados com a finalidade de proteger e melhorar a condição devida no meio urbano e rural.  

A Política Nacional do Meio Ambiente, Lei nº. 6.938/81, no seu artigo 3º afirma que a 

poluição promove a degradação da qualidade ambiental, pois resulta em atividades que direta ou 

indiretamente: prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; criem condições 

adversas às atividades sociais e econômicas; afetem desfavoravelmente a biota; afetem as 

condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente e lancem matérias ou energia em desacordo 

com os padrões ambientais estabelecidos (OLIVEIRA, 2005).  

A  lei no 9.984, de 17 de julho de 2000 criou Agência Nacional de Águas - ANA, órgão 

federal, sob regime especial, com autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério 

do Meio Ambiente, com a finalidade de implementar, em sua esfera de atribuições, a  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.984-2000?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.984-2000?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.984-2000?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.984-2000?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.984-2000?OpenDocument
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Política Nacional de Recursos Hídricos, integrando o Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos (PNRH, 2006). No Art. 2o desta lei, compete ao Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos promover a articulação dos planejamentos nacional, regionais, estaduais e dos 

setores usuários elaborados pelas entidades que integram o Sistema Nacional de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos e formular a Política Nacional de Recursos Hídricos, nos termos da Lei no 

9.433, de 8 de janeiro de 1997.  

A Lei N° 4.986, de 16 de Maio de 1988, o Instituto do Meio Ambiente do Estado de 

Alagoas - IMA autarquia dotada de personalidade jurídica de direito público, com autonomia 

administrativa, patrimonial, financeira e operacional, vinculada à Secretaria de Planejamento do 

Estado de Alagoas, tem por finalidade executar a política ambiental do Estado, com o objetivo 

de compatibilizar o desenvolvimento econômico com a proteção do meio ambiente, mediante a 

racionalização do uso dos recursos ambientais, a preservação e recuperação do meio ambiente e 

o controle da poluição e degradação ambiental, na conformidade das diretrizes estabelecidas na 

Constituição do Estado de Alagoas (BRASIL, 1988).  

A Lei nº 9433, de 08/01/1997, no artigo 1º, dispõe os principais fundamentos da Política 

Nacional dos Recursos Hídricos. Há a compreensão de que a água é um bem público (não pode 

ser controlada por particulares) e recurso natural limitado, dotado de valor econômico, mas que 

deve priorizar o consumo humano e de animais, em especial em situações de escassez. A água 

deve ser gerida de forma a proporcionar usos múltiplos (abastecimento, energia, irrigação, 

indústria) e sustentáveis, e esta gestão deve se dar de forma descentralizada, com participação de 

usuários, da sociedade civil e do governo (MMA, 2008 a).  

A Política Nacional dos Recursos Hídricos (PNRH) tem como objetivos, "proporcionar à 

atual e às futuras gerações a imprescindível disponibilidade de água, em padrões de qualidade 

adequados aos respectivos usos” (ANA, 2005). Além de determinar, como uma das diretrizes, de 

ação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, "a gestão sistemática dos 

recursos hídricos; sem dissociação dos aspectos de quantidade e qualidade e a integração da 

gestão dos recursos hídricos com a gestão ambiental" (PNRH, 2006).  

A Resolução No 357, de 17 de março de 2005 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. Além de argumentar que a água 

integra as preocupações do desenvolvimento sustentável, baseado nos princípios da função 

ecológica da propriedade, da prevenção, da precaução, do poluidor-pagador, do usuário pagador 

e da integração, bem como no reconhecimento de valor intrínseco à natureza. O enquadramento 

dos corpos de água deve estar baseado não necessariamente no seu estado atual, mas nos níveis 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9433.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9433.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9433.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9433.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9433.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9433.htm
http://www.sinonimos.com.br/imprescindivel/
http://www.sinonimos.com.br/imprescindivel/
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de qualidade que deveriam possuir para atender às necessidades da comunidade (BRASIL, 

RESOLUÇÃO Nº 357, 2005).   

As águas doces, salobras e salinas do Território Nacional são classificadas, segundo a 

qualidade requerida para os seus usos preponderantes, em treze classes de qualidade. As águas 

de melhor qualidade podem ser aproveitadas em uso menos exigente, desde que este não 

prejudique a qualidade da água, atendidos outros requisitos pertinentes (BRASIL, RESOLUÇÃO 

Nº 357, 2005).   

Nas bacias hidrográficas a qualidade dos corpos de água em desacordo com os usos 

preponderantes pretendidos, deverá ser estabelecida metas obrigatórias, intermediárias e finais, 

de melhoria da qualidade da água para efetivação dos respectivos enquadramentos, excetuados 

nos parâmetros que excedam aos limites devido às condições naturais.  

A Portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011 dispõe sobre os procedimentos de 

controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. 

Nela está contida Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes; a Lei nº 9.433, de 1º de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de 

Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, a Lei nº 

11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, 

revoga a Lei nº 6.528, de 11 de maio de 1978, o Decreto nº 79.367, de 9 de março de 1977, que 

dispõe sobre normas e o padrão de potabilidade de água e o Decreto nº 5.440, de 4 de maio de 

2005, que estabelece definições e procedimentos sobre o controle de qualidade da água de 

sistemas de abastecimento e institui mecanismos e instrumentos para divulgação de informação 

ao consumidor sobre a qualidade da água para consumo humano.  

A Portaria MS n° 2.914/2011, é também parte integrante das ações de prevenção de 

agravos e de promoção da saúde prevista no Sistema Único de Saúde (SUS) e em seu capitulo III 

artigo 7º cita que Compete à Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS) estabelecer ações 

especificadas no Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para consumo Humano 

(VIGIAGUA), que tem como instrumento o Sistema SISAGUA (Sistema de Informação de 

Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano).  

Toda água destinada ao consumo humano, distribuída coletivamente por meio de sistema 

ou solução alternativa coletiva de abastecimento de água, deve ser objeto de controle e vigilância 

da qualidade da água. Essa água destinada ao consumo humano proveniente de solução 

alternativa individual de abastecimento de água, independentemente da forma de acesso da 

população, está sujeita à vigilância da qualidade da água.   
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Controle da qualidade da água para consumo humano é um conjunto de atividades 

exercidas regularmente pelo responsável pelo sistema ou por solução alternativa coletiva de 

abastecimento de água, destinado a verificar se a água fornecida à população é potável, de forma 

a assegurar a manutenção desta condição. A vigilância da qualidade da água para consumo 

humano é um conjunto de ações adotadas regularmente pela autoridade de saúde pública para 

verificar o atendimento a Portaria MS n° 2.914/2011, considerados os aspectos socioambientais 

e a realidade local, para avaliar se a água consumida pela população apresenta risco à saúde 

humana.   

Compete ao responsável pela operação do sistema de abastecimento de água para 

consumo humano notificar à autoridade de saúde pública e informar à respectiva entidade 

reguladora e à população, identificando períodos e locais, sempre que houver: situações de 

emergência com potencial para atingir a segurança de pessoas e bens; interrupção, pressão 

negativa ou intermitência no sistema de abastecimento; necessidade de realizar operação 

programada na rede de distribuição, que possa submeter trechos a pressão negativa; modificações 

ou melhorias de qualquer natureza nos sistemas de abastecimento; e situações que possam 

oferecer risco à saúde.  

A entrada de dados é dividida, basicamente, em três partes: Cadastro, Controle e 

Vigilância. O módulo de Cadastro tem como finalidade armazenar informações sobre as 

características físicas e operacionais das formas de abastecimento de água utilizadas pela 

população. O módulo de controle tem como finalidade armazenar informações sobre o 

monitoramento da qualidade da água realizado pelos responsáveis pelo abastecimento coletivo 

de água para consumo humano. Por fim, a Vigilância tem como finalidade armazenar 

informações sobre as inspeções sanitárias das formas de abastecimento de água e sobre o 

monitoramento da sua qualidade realizado pelo setor saúde.   

Segundo a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC Nº 91, de 30 de Junho de 2016, Seção 

IV Definições, Art.5º, água potável é aquela que atende ao padrão de potabilidade estabelecido 

em legislação específica e que não ofereça riscos à saúde. A água para consumo humano deve 

ser considerada água potável destinada à ingestão, preparação e produção de alimentos, higiene 

pessoal, independentemente da sua origem.  

A Portaria 2619/2011 da SMS do estado de São Paulo dispõe que água utilizada para a 

produção de alimentos, geração de vapor e higienização de instalações, equipamentos, móveis, 

utensílios e veículos de transporte, proveniente de sistema de abastecimento público ou de fonte 

alternativa, deve ser potável, segundo padrões de potabilidade estabelecidos pela legislação 

vigente. O reservatório de água deve ser lavado e desinfetado quando for instalado, a cada seis 
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meses e na ocorrência de acidentes que possam contaminar a água. A água oriunda de solução 

alternativa deve ser tratada e a sua qualidade deve ser controlada por meio de análises 

laboratoriais, com a periodicidade determinada pela legislação específica vigente (BRASIL, 

2011).  

A indispensabilidade do monitoramento da qualidade da água que deve obedecer alguns 

parâmetros, os quais dependem do objetivo do estudo, levando-se em consideração os usos 

previstos para o corpo d’água e as fontes potencias de poluições existentes na bacia hidrográfica. 

Os parâmetros podem ser determinados conforme as fontes potenciais e ainda de acordo com 

determinada legislação, estabelecendo os padrões de qualidade que devem ser atendidos, como 

por exemplo, os padrões de qualidade de águas superficial estabelecidos pela Resolução 

357/2005 do CONAMA, ou os padrões de efluentes industriais estabelecidos pela mesma 

resolução e pela 430/2011 também do CONAMA.  

3.3. Contaminação da água  

Rastrear o conhecimento da realidade de um município, caracterizada por populações com 

menor acesso às medidas de saneamento, é de vital necessidade para melhorar modo de viver das 

pessoas que moram nesses locais. A atividade agropecuária impactante e as condições precárias 

de saneamento podem também interferir na qualidade da água dos mananciais, muitos desses, 

utilizados no abastecimento de água nas cidades (PEREIRA-SILVA, 2011).  

Existem dois tipos de contaminação da água, a pontual e a difusa. A primeira refere-se à 

contaminação com aterros sanitários, lixões, acidentes ambientais e deposição de efluentes 

industriais, mais fáceis de serem localizados. Na contaminação de maneira difusa, pode ser citado 

o saneamento urbano sem rede de esgoto e atividades relacionadas com o cultivo dos solos 

(PEREIRA-SILVA, 2011).  

O monitoramento e a manutenção dos corpos d’água são de fundamental importância no 

abastecimento do ecossistema natural e artificial. A sua utilização de forma inadequada e não 

sustentada contribui na deterioração dos recursos hídricos, indo a desencontro com as normas do 

desenvolvimento sustentável e também acarretando em impactos ambientais consideráveis, como 

a contaminação de populações dependentes da pesca, modificação da qualidade e quantidade da 

água, destinada ao abastecimento dos ecossistemas naturais e artificiais, alterações dos padrões 

de vazão devido a assoreamento, modificação da geomorfologia fluvial e a destruição de áreas 

de recarga de aquíferos e de hábitat marginais (PEREIRA-SILVA et al., 2011).  

As causas, que influenciam a contaminação de uma bacia hidrográfica, não são 

encontradas apenas dentro da água, existem fatores químicos, físicos e climáticos. Segundo  
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Pereira-Silva et al., (2011) a bacia hidrográfica é uma unidade de gerenciamento e deve ser 

incorporada como um sistema rio-bacia hidrográfica, integrando outros recursos ambientais e 

também a análise da estrutura ambiental.   

3.4. Parâmetros de qualidade da água  

Água bruta é aquela, que vem direto dos rios, lagos, poços, sofre a ação antrópica, ou seja, 

da forma que a natureza a fez, sem nenhuma alteração, ou ação sofrida pela mão do homem. É 

apenas a água utilizada na forma como vem da fonte, sem qualquer tipo de tratamento, mas pode 

ser utilizada para consumo humano após tratamento.            

A qualidade física, química e microbiológica requerida para água depende de seu uso, e 

sua caracterização é feita por meio de parâmetros indicadores referentes a seus aspectos físicos, 

químicos e biológicos (BRASIL, 2014).   

  

3.4.1. Parâmetros físicos                                                                          

Temperatura  

 A temperatura expressa à energia cinética das moléculas de um corpo, sendo seu gradiente o 

fenômeno responsável pela transferência de calor em um meio. A alteração da temperatura da 

água pode ser causada por fontes naturais (principalmente energia solar) ou antropogênicas 

(despejos industriais e águas de resfriamento de máquinas) (BRASIL, 2014).  

A temperatura da água em um rio e na rede pública exerce influência marcante na 

velocidade das reações químicas, nas atividades metabólicas dos organismos e na solubilidade 

de substâncias. Os ambientes aquáticos brasileiros apresentam, em geral, temperaturas na faixa 

de 20ºC a 30ºC. Temperaturas elevadas das águas para ingestão aumentam as perspectivas de 

rejeição ao uso (BRASIL, 2014).   

Cor  

A cor da água produzida pela reflexão da luz em partículas minúsculas de dimensões 

inferior a 1 µm – denominadas coloides – finamente dispersas, de origem orgânica (ácidos 

húmicos e fúlvicos) ou mineral (resíduos industriais, compostos de ferro e manganês) (BRASIL, 

2014).  

Para consumo humano e usos mais nobres, o padrão de potabilidade exige que a água seja 

completamente incolor. De acordo como padrão de potabilidade, a água deve apresentar 
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intensidade de cor aparente inferior a cinco unidades, cor verdadeira até 75 mgPt/L (BRASIL, 

2014).   

 

Turbidez  

A turbidez pode ser definida como uma medida do grau de interferência à passagem da 

luz através do líquido. A alteração à penetração da luz na água decorre na suspensão, sendo 

expressa por meio de unidades de turbidez (também denominadas unidades de Jackson ou 

nefelométricas). Ao contrário da cor, que é causada por substâncias dissolvidas, a turbidez é 

provocada por partículas em suspensão, sendo, portanto, reduzida por sedimentação.  

Além da ocorrência de origem natural, a turbidez da água pode, também, ser causada por 

lançamentos de esgotos domésticos ou industriais. A turbidez natural das águas está, geralmente, 

compreendida na faixa de 3 a 500 unidades fins de potabilidade; a turbidez deve ser inferior a 1 

unidade. Tal restrição fundamenta-se na influência da turbidez nos processos usuais de 

desinfecção, atuando como escudo aos micro-organismos patogênicos, minimizando a ação do 

desinfetante.  

Sólidos Totais  

A presença de sólidos na água é comentada neste tópico relativo aos parâmetros físicos, 

muito embora os sólidos possam, também, estar associados a características químicas ou 

biológicas.   

Os sólidos presentes na água podem estar distribuídos da seguinte forma: em suspensão 

(sedimentáveis e não sedimentáveis) e dissolvidos (voláteis e fixos). Sólidos em suspensão 

podem ser definidos como as partículas passíveis de retenção por processos de filtração. Sólidos 

dissolvidos são constituídos por partículas de diâmetro inferior a 10-3 µm e que permanecem em 

solução mesmo após a filtração. A entrada de sólidos na água pode ocorrer de forma natural 

(processos erosivos, organismos e detritos orgânicos) ou antropogênica (lançamento de lixo e 

esgotos) (Brasil, 2014).  

Os sólidos totais dissolvidos (STD) são representados pela quantidade de substâncias 

dissolvidas em solução, seja água ou outro efluente, sendo inclusos material orgânico, minerais 

e outros materiais inorgânicos. Apenas determinação desse parâmetro não é suficiente para a 

determinação de qualidade de água, mas este serve com um importante indicativo para isso, por 

isso o CONAMA nº 357 (BRASIL, 2005) determina que o limite máximo aceitável para águas 

doces é 500 mg/L. Esta determinação ocorre devido as influências que elevadas concentrações 

de sólidos pode causar sobre a vida aquática, impedindo a penetração de luz induzindo o 
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aquecimento da água e, consequentemente, diminuindo a quantidade de oxigênio dissolvido no 

meio.  

 Na água para consumo humano (rede pública) o padrão de potabilidade referente aos sólidos 

totais dissolvidos tem como valor limite: 1000 mg/L (Brasil, Portaria 2.914/11).  

3.4.2. Parâmetros químicos  

Potencial Hidrogeniônico (pH)  

O potencial hidrogeniônico (pH) indica o equilíbrio entre íons H+ e íons OH-, variando de 

1 a 14. Caracteriza-se como uma água ácida (pH inferior a 7), água neutra (pH igual a 7) e água 

alcalina (pH maior do que 7). O pH da água depende de sua origem e características naturais, 

mas pode ser alterado através da adição de resíduos. A vida aquática depende do pH, sendo 

recomendável a faixa de 6 a 9 (VON SPERLING, 2005).  

 O valor do pH influi na distribuição das formas livre e ionizada de diversos compostos 

químicos, além de contribuir para um maior ou menor grau de solubilidade das substâncias e de 

definir o potencial de toxicidade de vários elementos. A água do rio (água bruta) de acordo com 

a CONAMA 357/05 deve apresentar valores de pH na faixa de 6,0 a 9,0.   

O intervalo de pH para águas de abastecimento é estabelecido pela Portaria No 2914/2011 

entre 6,0 e 9,0. Esse parâmetro objetiva minimizar os problemas de incrustação e corrosão das 

redes de distribuição.  

  

Alcalinidade  

A alcalinidade mede a capacidade da água em neutralizar ácidos, constituída 

especialmente de bicarbonatos, carbonatos e hidróxidos.  Alcalinidade em níveis altos pode trazer 

sabor desagradável. A determinação da alcalinidade é importante para o controle da coagulação 

na água de abastecimento   

A forma da alcalinidade na água (bicarbonatos, carbonatos e hidróxidos) de um rio e na 

água de abastecimento é em função do seu pH: pH > 9,4 (hidróxidos e carbonatos); pH entre 8,3 

e 9,4 (carbonatos e bicarbonatos); pH entre 4,4 e 8,3 (apenas bicarbonatos).  

Na maior parte dos ambientes aquáticos, a alcalinidade é devido à presença de 

bicarbonatos. Valores elevados de alcalinidade estão associados a processos de decomposição da 

matéria orgânica e à alta taxa respiratória de microrganismos, com liberação e dissolução do gás 

carbônico (CO2) na água. Os valores de alcalinidade na água de um rio devem sem limitar na 

faixa de 30 a 500 mg/L de CaCO3, conforme RESOLUÇÃO NO 357/2005.  
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De maneira semelhante à alcalinidade, a distribuição das formas de acidez também é 

função do pH da água: pH > 8,2 – CO2 livre ausente; pH entre 4,5 e 8,2 – acidez carbônica; pH 

< 4,5 – acidez por ácidos minerais fortes, geralmente resultantes de despejos industriais. Águas 

com acidez mineral são desagradáveis ao paladar, sendo desaconselhadas para abastecimento 

doméstico, de acordo com a RESOLUÇÃO NO 357/2005. Para águas de abastecimento, o padrão 

de potabilidade estabelece o limite de 500 mg/L CaCO3.   

Dureza  

A dureza reflete a quantidade de sais de metais alcalinos terrosos, como íons cálcio (Ca+2) 

e íons de magnésio (Mg+2). Quanto maior a concentração de metais alcalinos, maior dureza irá 

apresentar. A dureza é expressa em mg/L de equivalente em carbonato de cálcio (CaCO3). Em 

função desse parâmetro a água de um manancial e de abastecimento pode ser classificada em 

(MACÊDO, 2002):   

• Mole ou branda (teores menores que 50 mg CaCO3/L);   

• Moderada (teores entre 50-150 mg CaCO3/L);   

• Dura (teores entre 150-300 mg CaCO3/L);   

• Muito dura (teores maiores que 300 mg CaCO3/L).  

Oxigênio dissolvido  

É um dos parâmetros mais significativos para expressar a qualidade de um ambiente 

aquático. O oxigênio dissolvido (OD) é o elemento principal no metabolismo dos 

microrganismos aeróbios que habitam as águas naturais.   

É sabido que a dissolução de gases na água sofre a influência de distintos fatores 

ambientais (temperatura, pressão, salinidade). As variações nos teores de oxigênio dissolvido 

estão associadas aos processos físicos, químicos e biológicos que ocorrem nos corpos d’água. 

Para a manutenção da vida aquática aeróbica são necessários teores não inferiores de oxigênio 

dissolvido igual à de 5 mg/L, conforme Resolução do Conama 357/05.   

As baixas concentrações de oxigênio dissolvido são indícios de processos de oxidação de 

substâncias lançadas nos rios. A concentração de oxigênio dissolvido em as águas poluídas tende 

a ser aquela que apresenta baixa concentração de OD, devido ao seu consumo na decomposição 

de compostos orgânicos.  Enquanto que, as águas não poluídas tendem a apresentar concentrações 

de OD elevadas, atingindo níveis pouco abaixo da concentração de saturação (FUZINATTO, 

2009). À medida que cresce a concentração de oxigênio dissolvido os compostos vão se 

precipitando, ficando armazenados no fundo dos corpos d’água.   
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A concentração de Oxigênio Dissolvido presente na água para abastecimento não é 

destacada na Portaria 2.914/11. Os valores de O2 dissolvido indicam características químicas 

como os efeitos de resíduos oxidáveis sobre as águas. As águas consideradas adequadas para 

consumo humano, normalmente, apresentam altos teores de oxigênio dissolvido (CETESB, 

2011).   

Demanda bioquímica de oxigênio  

A Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) é a quantidade de oxigênio necessária para 

estabilizar (oxidar) a matéria orgânica, pelos processos bioquímicos de decomposição. Os 

processos são executados por bactérias aeróbias, para transformar a matéria orgânica em uma 

forma inorgânica estável (VON SPERLING, 2005).   

A DBO é reconhecida como a quantidade de oxigênio consumido durante um 

determinado período de tempo, numa temperatura de incubação específica. Quando o período de 

incubação da DBO é de cinco dias, em uma temperatura de incubação de 20°C, a DBO é 

conhecida como DBO5, 20, pois apresenta um valor de até cinco mg/L O. A DBO se torna elevada 

num corpo d’água (água bruta e água para abastecimento) quando acontecem despejos de origem, 

predominantemente, orgânica. A existência de um alto teor de matéria orgânica pode resultar no 

completo esgotamento do oxigênio na água, provocando o desaparecimento de peixes, outras 

formas de vida aquática e o desenvolvimento de microrganismo. (CETESB, 2008).   

Demanda química de oxigênio  

Demanda química de oxigênio (DQO) é um indicador de matéria orgânica baseado na 

concentração de oxigênio consumido para oxidar a matéria orgânica, biodegradável ou não, em 

meio ácido e condições energéticas por ação de um agente químico oxidante forte (CETESB, 

2008). É um parâmetro que estima a concentração de matéria orgânica em termos de oxigênio 

consumido, já que nos corpos d’águas as condições não são tão energéticas, além do fato de que 

algumas espécies inorgânicas, tais como nitritos, compostos reduzidos de enxofre e substâncias 

orgânicas - como hidrocarbonetos aromáticos, compostos alifáticos de cadeia aberta e piridinas - 

não são oxidadas. A principal vantagem da avaliação do parâmetro de DQO é a rapidez, pouco 

mais de duas horas, enquanto que a DBO leva 5 dias.  

Fósforo  

O fósforo aparece em águas do rio devido, principalmente, as descargas de esgotos 

sanitários. A matéria orgânica fecal e os detergentes em pó empregados em larga escala 

domesticamente constituem a principal fonte. Alguns efluentes industriais, como os de indústrias 
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de fertilizantes, pesticidas, químicas em geral, conservas alimentícias, abatedouros, frigoríficos 

e laticínios, apresentam fósforo em quantidades excessivas. As águas drenadas em áreas agrícolas 

e urbanas também podem provocar a presença excessiva de fósforo em águas naturais.   

O fósforo na água apresenta-se basicamente nas formas de ortofosfato, polifosfato e 

fosfato orgânico. Os ortofosfatos são diretamente disponíveis para o metabolismo biológico, sem 

a necessidade de conversão a formas mais simples. Os ortofosfatos mais detectados na água são 

o PO4
3-, HPO4

2-, H2PO4-e H3PO4-.  A sua presença na água ocorre em função da presença de 

sólidos em suspensão e dos sólidos dissolvidos.  A sua origem natural é devido à dissolução de 

compostos do solo e a decomposição da matéria orgânica.  A sua origem antropogênica ocorre 

devido aos despejos domésticos, despejos industriais, detergentes, excrementos de animais e uso 

de fertilizantes (VON SPERLING, 2005). Em águas dos mananciais não poluídas, as 

concentrações de fósforo situam-se na faixa de 0,01 mg/L a 0,05 mg/L de acordo com a 

RESOLUÇÃO NO 357/2005. Em relação à água para consumo humano (água de abastecimento), 

esse parâmetro não possui valor mensurado.   

Nitrogênio   

As fontes de nitrogênio nas águas dos mananciais são diversas. Os esgotos sanitários 

constituem, em geral, a principal fonte, lançando nas águas nitrogênio orgânico, devido à 

presença de proteínas, e nitrogênio amoniacal, pela hidrólise da ureia na água.   

No ciclo do nitrogênio na biosfera se modifica entre várias formas e estados de oxidação 

(Figura 2). No meio aquático, o nitrogênio pode ser detectado sob a forma molecular (N2), como 

amônia (livre NH3 e ionizada NH4
+), nitrito (NO2

-) e nitrato (NO3
-). A ocorrência do nitrogênio 

na água ocorre devido aos sólidos em suspensão e os sólidos dissolvidos (VON SPERLING, 

2005).   

O nitrogênio é um elemento fundamental para o crescimento de algas, podendo conduzir 

a processos de eutrofização do corpo hídrico em algumas ocasiões (SPERLING, 2005). O 

nitrogênio total (após oxidação) não deverá ultrapassar 1,27 mg/L para ambientes lênticos e 2,18 

mg/L para ambientes lóticos, nitrito 1,0 mg/L N e nitrato 10,0 mg/L N na vazão de referência da 

RESOLUÇÃO NO 357/2005.  

Na água para consumo humano, os valores limites de nitrogênio amoniacal (NH3) é de 

1,5 mg/L, o de nitrito 10 mg/L e de nitrato é igual a 1 mg/L, conforme Portaria 2.914 de 2011 do 

Ministério da Saúde.   
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A formação de amônia em um sistema aquático, depende do pH da água e da temperatura 

da mesma. Por exemplo, em pH maior que 9 e numa temperatura superior a 26 °C a reação ocorre 

no sentido da formação da amônia não ionizada, conforme a reação:  

NH4
+

(aq)   NH3 (g) + H+
(aq) .............................................................................................Reação 6  

 
Figura 2: Ciclo do Nitrogênio  

 

  

3.4.3. Parâmetros Microbiológicos  

O grupo coliforme é um indicador de poluição fecal constituído por um número de 

bactérias que inclui os gêneros Klebsiella, Escherichia, Serratia, Erwenia e Enterobactéria. As 

bactérias coliformes são gram-negativas manchadas, de hastes não esporuladas que estão 

relacionadas com as fezes de animais de sangue quente e com o solo (CETESB, 2008).  Segundo 

Bettega (2006), coliformes totais são um grupo de bactérias que contem bacilos gram-negativos, 

aeróbios ou anaeróbios facultativos, não formadores de esporos, oxidase-negativa, capazes de 

crescer na presença de sais biliares ou outros compostos ativos de superfície, com propriedades 

similares de inibição de crescimento, e que fermentam a lactose com produção de ácidos, aldeídos 

e gás a 35ºC em 24-48 horas. Este grupo contém os seguintes gêneros: Escherichia coli, 

Citrobacter, Enterobacter e Klebisiela.     

Segundo Bettega (2006), coliformes fecais ou coliformes termo tolerantes são bactérias 

capazes de desenvolver e/ou fermentar a lactose com produção de gás a 44ºC em 24 horas. A 

  
Fonte: Adaptada de  Barbosa,   2000   
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principal espécie dentro desse grupo é a Escherichia coli. Essa avaliação microbiológica da água 

tem um papel destacado, em vista da grande variedade de microrganismos patogênicos, em sua 

maioria de origem fecal, que pode estar presente na água.   A Escherichia coli sendo um membro 

do grupo dos coliformes sua presença em amostras de água pode indicar a contaminação e 

provocar doenças intestinais.     

Segundo Piasentin (2009), uma consequência da presença de Coliformes Fecais é a queda 

nos níveis de oxigênio dissolvido, causada pela respiração dos microorganismos envolvidos na 

depuração dos esgotos. O consumo de oxigênio dissolvido se deve à respiração dos 

microorganismos decompositores, principalmente as bactérias heterotróficas aeróbias. As 

bactérias, na presença de oxigênio, convertem a matéria orgânica a compostos simples e inertes, 

como água e gás carbônico, geram mais bactérias, enquanto houver disponibilidade de alimento 

(matéria orgânica) e oxigênio no meio.  

Conforme a Resolução do CONAMA 357/05, coliformes termotolerantes: a água do rio 

para uso de recreação de contato primário deverá ser obedecida a Resolução CONAMA NO 274, 

de 2000. Para os demais usos, não deverá ser excedido um limite de 1.000 coliformes 

termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 (seis) amostras coletadas 

durante o período de um ano, com frequência bimestral.   

3.6. Indicadores de qualidade da água  

Índice de qualidade da água (IQA)  

O Índice de qualidade da água (IQA) é um meio utilizado no Brasil para realizar a 

avaliação da água bruta utilizada no abastecimento público, em virtude de apresentar uma ampla 

variedade de constituintes, os quais devem ser monitorados, a fim de torná-los adequados para o 

consumo.   

A avaliação da qualidade da água obtida pelo IQA apresenta limitações, já que este índice 

não analisa vários parâmetros importantes para o abastecimento público, tais como substâncias 

tóxicas (ex: metais pesados, pesticidas, compostos orgânicos), protozoários patogênicos e 

substâncias que interferem nas propriedades organolépticas da água. Índice de  

Qualidade das Águas (IQA) avalia nove parâmetros, como: temperatura d’água, pH, oxigênio 

dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio, coliformes fecais, nitrogênio total, fósforo total, 

resíduo total e turbidez.  

A seleção dos parâmetros analisados no IQA leva em consideração os usos previstos para 

o corpo d’água, as fontes potenciais de poluição existentes na bacia hidrográfica, como também 
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a legislação que estabelece os padrões de qualidade da água superficial, contidos Resolução 20/86 

CONAMA, ou os padrões de efluentes industriais estabelecidos pela mesma resolução, dentre 

outros.  

O IQA tem sido particularmente afetado pela contaminação por lançamento de esgotos. 

Segundo a ANA (2011), dentre os parâmetros que compõem o Índice de Qualidade da Água  

(IQA), os “Coliformes termotolerantes, que correspondem a um percentual de desconformidade 

de 51%, “reflexo dos baixos níveis de tratamento de esgotos no país”; e o Fósforo total 

corresponde a um percentual de desconformidade de 42%, com “origem principalmente nos 

esgotos domésticos e nas cargas difusas”.  

Índice de estado trófico (IET)  

O Índice do Estado Trófico tem por finalidade classificar corpos d’água em diferentes 

graus de trofia, ou seja, avalia a qualidade da água quanto ao enriquecimento por nutrientes e seu 

efeito relacionado ao crescimento excessivo das algas ou ao aumento da infestação de macrófitas 

aquáticas.   

A eutrofização é um processo que ocorre nos corpos hídricos, em virtude da alta 

concentração de nutrientes, como fósforo total e nitrogênio total. O aumento desses elementos é 

decorrente da matéria orgânico, precedente de dejetos urbanos, e fezes de animais, os quais são 

criados nas margens do rio. A qualidade da água pode ser definida através da concentração de 

substâncias inorgânicas ou orgânicas e a composição e estrutura da biota aquática presente no 

corpo de água.  

 A eutrofização também pode ocorrer naturalmente, ou seja, em virtude da matéria orgânica, 

originada da decomposição de material sedimentado no solo do rio.  Embora, seja em pequenas 

proporções, mas causa alterações no estado trófico dos corpos hídricos e contribui na proliferação 

de microrganismos e macrófitas no meio.   

 As consequências provocadas pela eutrofização são as condições anaeróbicas dos corpos 

hídricos, que causam a morte de peixes no rio, maior dificuldade no tratamento e abastecimento 

de água e diminuição da qualidade da água no rio.  

  O monitoramento da água é essencial na avaliação de sua qualidade, na detecção de impactos 

no meio aquático, decorrentes de atividades antrópicas, e também auxilia no planejamento de 

planos de gestão nos recursos hídricos. Os resultados do monitoramento permitem interpretar os 

dados e através de instrumentos, como equações, associá-las aos valores de fósforo total, 

nitrogênio total e clorofila. Para Lamparelli, (2004) os resultados do monitoramento devem ser 



32  

    

expressos de forma clara para a população, apresentando classificações dos ambientes segundo 

sua qualidade.  

3.7. Doenças de veiculação hídrica  

A importância de se tratar a água destinada ao consumo humano, principalmente para 

indivíduos com baixa resistência (idosos e crianças), ocorre, principalmente, pelas precárias 

condições de saneamento básico e/ou higiene a que estão expostas podendo ser causa de elevada 

taxa de mortalidade.   

Além da falta de tratamento adequado da água e de saneamento básico, como também do 

não monitoramento e gerenciamento dos recursos hídricos no Brasil, a população da área rural 

desenvolve algumas técnicas inadequadas, de origem cultural, para captação, condução, 

armazenamento e utilização da água (SPERLING, 1996).  

Costuma-se realizar filtragem na água consumida, que fica armazenada em reservatórios 

num período de até um ano, utilizando panos, resultante de restos de roupas velhas. Assim ficase 

suscetível a doenças provocadas por microorganismos de grande potencial de infecção como, as 

bactérias: Víbriocholerae, Salmonella, Shigella, Legionella, Campilobacter, Yersinia, S.typhi; os 

vírus: Hepatite A, Enterovírus, Poliovírus, Echovíros, Rotavírus, Reovírus, Adenovírus, Norwalk 

e Astrovírus; protozoários: Giardialambia, Entamoebahistolytica, Cryptosporidium, 

Naegleriafowleri e Isospora; os helmintos: Nematoides e Schistosoma haemotobium; e algas: 

Anabaenaflosaquae, Microcystisaeruginosa, Cylindrospermopsis, Aphanizomenon (HELLER, 

2010).  

Há vários tipos de doenças que podem ser causadas pela água. São assim denominadas 

quando causadas por organismos ou outros contaminantes disseminados diretamente por meio da 

água. Em locais com saneamento básico deficiente (falta de água tratada e/ou de rede de esgoto 

ou de alternativas adequadas para a deposição dos dejetos humanos), as doenças podem ocorrer 

devido à contaminação da água por esses dejetos ou pelo contato com esgoto despejado nas ruas 

ou nos córregos e rios.   

A falta de água também pode causar doenças, pois, sua escassez impede uma higiene 

adequada. Incluem-se também na lista de doenças de transmissão hídrica, aquelas causadas por 

insetos que se desenvolvem na água. São inúmeros os contaminantes: microrganismos como 

bactérias, vírus e parasitas, toxinas naturais, produtos químicos, agrotóxicos, metais pesados, etc.   

É muito importante conhecer essas doenças e a forma como elas afetam a saúde dos 

grupos populacionais, onde são adquiridas, e quais ações e cuidados ajudam a preveni-las ou 

reduzir suas ocorrências.  
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3.8. Indicadores Sociais  

    A forma mais básica de se determinar a frequência de uma doença é através da simples 

contagem dos indivíduos afetados. Este dado em determinada circunstância pode ser relevante 

para a administração de serviços de saúde, mas em geral é de pouca importância epidemiológica, 

uma vez que nada informa sobre a população de referência (Organização PAN Americana da 

Saúde, 2010).   

Um indicador social é uma medida em geral quantitativa dotada de significado social 

substantivo, usado para substituir, quantificar ou operacionalizar um conceito social abstrato, de 

interesse teórico ou programático, informa algo sobre um aspecto da realidade social ou sobre 

mudanças que estão se processando na mesma (Organização PAN Americana da Saúde, 2010).   

Os indicadores sociais se prestam a subsidiar as atividades de planejamento público e 

formulação de políticas sociais nas diferentes esferas de governo, possibilitam o monitoramento 

das condições de vida e bem-estar da população por parte do poder público e sociedade civil e 

permitem aprofundamento da investigação acadêmica sobre a mudança social e sobre os 

determinantes dos diferentes fenômenos sociais (Organização PAN Americana da Saúde, 2010).  

Morbidade é a variável característica das comunidades de seres vivos, refere-se ao 

conjunto dos indivíduos que adquirem doenças (ou determinadas doenças) num dado intervalo 

de tempo em uma determinada população. A morbidade mostra o comportamento das doenças e 

dos agravos à saúde na população. Entre os indicadores de morbidade mais frequentes está a 

incidência, a prevalência (Organização PAN Americana da Saúde, 2010).   

A incidência de uma doença, em um determinado local e período, é o número de casos 

novos da doença que iniciaram no mesmo local e período. Traz a ideia de intensidade com que 

acontece uma doença numa população, mede a frequência ou probabilidade de ocorrência de 

casos novos de doença na população. Alta incidência significa alto risco coletivo de adoecer.  

A prevalência significa ser mais, preponderar, predominar. A prevalência indica 

qualidade do que prevalece, prevalência implica em acontecer e permanecer existindo num 

momento considerado. Portanto, a prevalência é o número total de casos de uma doença, 

existentes num determinado local e período (Organização PAN Americana da Saúde, 2010).  

3.9. Perfil epidemiológico  

O perfil epidemiológico é um indicador observacional das condições de vida, do processo 

saúde-doença e do estágio de desenvolvimento da população. O conhecimento desse perfil pode 

contribuir para o desenvolvimento de ações saneamento e procedimentos técnicos de Vigilância 
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Epidemiológica, a fim de esclarecer a ocorrência de doenças, emergências de saúde pública, surtos 

e epidemias, a partir de casos isolados ou relacionados entre si.   

A investigação epidemiológica é feita por meio de um estudo de campo realizado a partir 

de casos notificados (clinicamente declarados ou suspeitos) e seus contatos, assim como também 

de visitas observacionais e descritivas ao local de estudo, relativas às condições da área, dos 

fatores socioeconômicos, saneamento básico, e indicadores de saúde, por meio de levantamento 

de dados nos órgãos competentes e questionários desenvolvidos por profissionais da área e 

respondido através da observação crítica do território e da população.  

Em 1975, o Ministério da Saúde instituiu o Sistema Nacional de Vigilância 

Epidemiológica (SNVE), por meio da Lei n° 6.259/75 e Decreto n° 78.231/76. Esses 

instrumentos tornaram obrigatória a notificação de doenças transmissíveis selecionadas, 

constantes de relação estabelecida por Portaria.  

O Sistema Único de Saúde (SUS) incorporou o SNVE, definindo, em seu texto legal (Lei 

n° 8.080/90), a vigilância epidemiológica como “um conjunto de ações que proporciona o 

conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e 

condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as 

medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos”. Além de ampliar o conceito, as ações 

de vigilância epidemiológica passaram a ser operacionalizadas num contexto de profunda 

reorganização do sistema de saúde brasileiro, caracterizada pela descentralização de 

responsabilidades, pela universalidade, integralidade e equidade na prestação de serviços.  

O DATASUS é o um departamento de informática do SUS, que surgiu em 1991 com a 

criação da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), administra as informações de saúde e 

financeiras do Sistema Único de Saúde. Um dos focos de atuação do DATASUS está em prover 

as instituições (Ministério da Saúde e SUS) com informações em saúde fundamentais para o 

cumprimento de sua missão (BRASIL, 2002a).   

As competências do DATASUS estão definidas no Decreto nº 8.065 de 7 de agosto de 

2013 sendo, por exemplo: manter o acervo das bases de dados necessárias ao sistema de 

informações em saúde e aos sistemas internos de gestão institucional, apoiar estados, municípios 

e o Distrito Federal na informatização das atividades do SUS, entre outros (BRASIL, 2013c).   

Segundo dados do portal online do Ministério da Saúde (BRASIL, 2015), o acesso à 

informação e informatização das atividades do SUS é essencial para democratização da saúde e 

aperfeiçoamento da gestão, viabilizando o controle social na utilização dos recursos.   
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4. O RIO SÃO FRANCISCO E O MUNICÍPIO DE PÃO DE AÇÚCAR  

4.1. Rio São Francisco  

O Rio São Francisco é um rio de integração nacional, por ligar a região sudeste, centro 

oeste com o nordeste brasileiro. Nasce na Serra da Canastra em Minas Gerais e percorre cerca de 

2700 km, até chegar a sua foz na divisa de Sergipe e Alagoas, município de Brejo Grande. 

Segundo Moura (2013), área de drenagem é de 634.781 km², representando 8% do território 

nacional. Abrangendo 521 municípios de sete unidades da federação, 83% da área da bacia 

distribuem-se nos Estados de Minas Gerais e Bahia, 16% nos Estados de Pernambuco, Alagoas 

e Sergipe e o restante 1% no Estado de Goiás e Distrito Federal.  

O Rio São Francisco possui vazão média de 2.980 m3/s, é predominantemente um rio de 

planalto, fator limitante para a navegação. Tem apenas dois trechos navegáveis: de Pirapora a 

Juazeiro, que totaliza 1.371 km, e de Piranhas até a Foz, que corresponde a 208 km (Jesus et al, 

2013).  

 O Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, diante da Resolução nº 357, de 17 de 

março de 2005, alterada parcialmente pela 430/2011, estabeleceu critérios sobre a classificação 

dos corpos de água superficiais e diretrizes ambientais para seu enquadramento, bem como as 

condições e padrões de lançamento de efluentes. A classificação reúne uma série de definições 

com base na aptidão natural dos cursos d’água, observando a sua qualidade, capacidade, entre 

outras características específicas. O conhecimento da classificação (Classes) de um corpo d’água 

é fornecer a possibilidade de um controle e monitoramento constante (Resolução 357/05).  

 Os rios são cursos naturais de água que se deslocam de um ponto mais alto (nascente) até 

atingirem a foz (no mar, em um lago, pântano ou outro rio). Esses cursos de água, conforme a 

frequência com que a água ocupa as drenagens, podem ser classificados em: perenes, 

intermitentes (temporários) ou efêmeros (Tukasan et al., 2005).  

  O Rio São Francisco é considerado perene, pois contém água a todo o tempo, durante o ano 

inteiro. Eles são alimentados por escoamento superficial e subsuperficial. Este último 

proporciona a alimentação contínua, fazendo com que o nível do lençol subterrâneo nunca fique 

abaixo do nível do canal (Brasil, Ministério do Meio Ambiente, 2006).   

De acordo com o Art. 38. Da CONAMA 357/2005, o enquadramento dos corpos de água 

dar-se-á de acordo com as normas e procedimentos definidos pelo Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos-CNRH e Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos. E o Art. 42. Cita que 

enquanto não aprovados os respectivos enquadramentos, as águas doces serão consideradas 

classe 2, como é o caso do Rio São Francisco.  

http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=459
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=459
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=646
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=646
http://www.teraambiental.com.br/blog-da-tera-ambiental/a-importancia-do-monitoramento-e-rastreamento-de-residuos
http://www.teraambiental.com.br/blog-da-tera-ambiental/a-importancia-do-monitoramento-e-rastreamento-de-residuos
http://www.teraambiental.com.br/blog-da-tera-ambiental/a-importancia-do-monitoramento-e-rastreamento-de-residuos
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Assim, as águas do “Velho Chico” são classificadas, segundo o CONAMA, em Classe II, 

a qual enfatiza que a água pode ser destinada ao abastecimento para consumo humano, após 

tratamento convencional, à proteção das comunidades aquáticas, à recreação de contato primário, 

tais como natação, esqui aquático e mergulho, à 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 à aquicultura e à atividade de pesca.  

4.2. Município de pão de Açúcar  

Localização  

O Município de Pão de Açúcar faz parte da Microrregião Santana do Ipanema, possui 

área territorial de 693,692 km2. Limita-se a norte com os municípios de São José da Tapera e 

Monteirópolis, a leste com Palestina e Belo Monte, a sul com o rio São Francisco/SE e a oeste 

com Piranhas. O acesso a partir de Maceió é feito através das rodovias pavimentadas BR-316, 

BR-101, AL-220 e AL-130, com percurso em torno de 239 km (Figura 3).  

 O Município tem como principais unidades de paisagem a depressão sertaneja e as 

superfícies dissecadas, estas estão próximo ao Rio São Francisco. O clima predominante é o 

Tropical Quente-Seco e a variação térmica anual de: 25ºC a 40ºC e a temperatura média anual é 

de: 25ºC (CPRM, 2005).   

Condições sanitárias  

Segundo o IBGE (2016), no município de Pão de Açúcar, a população estimada é de 

24.834 habitantes, sendo 44,75 % na área urbana, vivendo em estado precário em termos de 

condições sanitária e de higiene no que se refere a água, esgoto e lixo. Existem no município 

6.560 domicílios permanentes, dos quais 73% possuem banheiro ou sanitário, destes apenas 

0,50% possuem banheiro e esgotamento sanitária via rede geral, e 95% domicílios são atendidos 

pela coleta de lixo, evidenciando a existência de sérios riscos de problemas ambientais e de saúde 

pública para a população. Com relação ao abastecimento de água cerca 76,9 % são abastecidos 

pela rede geral de água, enquanto o restante utiliza outras formas de abastecimento, como a 

captação de água diretamente do Rio São Francisco, para uso difuso.  

A região não possui uma rede coletora de esgoto que atenda a população do município. 

Segundo IBGE (2010), a maioria do esgoto é lançada em valas negras e em córregos que cortam 

o norte da região. As fossas são também muito frequentes nos domicílios, 17,7% da população.  
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 A coleta de resíduos sólidos é regular, acontecendo em três dias alternados durante a 

semana. Existem pontos críticos de acúmulo de lixo em várias áreas da região urbana do 

município de Pão de Açúcar. 

  
Figura 3: Mapa de localização do município de Pão de Açúcar  

 

Hidrografia  

O município de Pão de Açúcar está inserido na região hidrográfica do Riacho Grande, 

cuja sede municipal é banhada pelas águas do Rio São Francisco (Figura 4), entre as coordenadas 

geográficas de 9°44’54’’ de latitude sul e 37°26’12’’ de longitude oeste. A porção noroeste do 

município é banhada pelo Rio Capiá e seus afluentes, os Riachos das Cacimbas e do Carcará. 

Cortando o município em sua porção central, no sentido norte-sul, temos o Riacho Grande, de 

porte e dimensões consideráveis. A porção sudeste, é banhada pelos Rios Farias, Tapuios e Jacaré 

(BRASIL, 2013).  

  
Fonte:. IBGE, 2016 / modificado   
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Figura 4: Mapa de Hidrologia do município de Pão de Açúcar  

 

Atividades Econômicas no Município  

Os usos do solo do município são agropecuários para atividade de produção de plantas e 

criação de animais; extrativista para atividade de extração mineral e vegetal e comunitário e 

institucional para espaço, onde existe o estabelecimento ou instalação destinada à educação, 

lazer, cultura, saúde, assistência social, cultos religiosos e administração pública (CPRM, 2005).  

A ocupação do solo de Pão de Açúcar se dá pela plantação de cana-de-açúcar, mandioca 

e milho, principalmente, e pela pecuária de bovinos, suínos galinhas, galos, e frangos (CPRM, 

2005).  

  

  

  

  

  
Fonte: Alagoas, 2013   
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5. METODOLOGIA  

 Para se avaliar os impactos na qualidade da água no município de Pão de Açúcar e sua relação 

com a saúde pública foi realizado um conjunto de procedimentos para identificar, prever e 

interpretar os parâmetros físicos, químicos e microbiológicos da água, assim como apontar 

estratégias de prevenção para as consequências ou efeitos ambientais que determinadas ações 

antropogênicas, planos, programas ou projetos podem causar à saúde, ao bem-estar humano.   

5.1. Pontos de coleta e amostragem de água  

A região a ser estudada compreende a sede do município de Pão de Açúcar que é banhado 

pelo rio São Francisco. Dessa forma foram feitas coletas de amostras de água do rio São Francisco 

e da rede pública de abastecimento de água.  

Água do rio São Francisco  

Inicialmente foram selecionados 05 locais de usos difusos e pontuais da água do rio são 

Francisco, e identificado o seu uso preponderante; os quais foram referenciados e mapeados. 

Todo esse levantamento foi acompanhado de registro fotográfico.  

• Uso difuso: Foram considerados locais de uso difuso da água aqueles utilizados pela 

população ribeirinha para lavagem de roupas, de animais, captação de água em baldes, recreação 

dispersa, etc. Em função da identificação e localização dos principais pontos de uso de água no 

rio são Francisco foram selecionados os pontos de coleta de água para amostragem e análise.   

• Uso pontual: Foram considerados locais de uso pontual da água, aqueles usados pela 

captação do sistema público e locais de recreação com infraestrutura para tal.  

Nos 05 pontos, identificados na Orla do Rio São Francisco no município de Pão de Açúcar 

(Figuras 5 e 6), foram realizadas coletas quinzenais de amostras de água, por um período de 8 

meses no ano de 2016, envolvendo uma estação chuvosa (abril a julho) e outra seca (agosto a 

novembro).  
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Figura5: Localização dos pontos de coleta de água no Rio São Francisco na área urbana em Pão de Açúcar  

 
Figura 6: Pontos de coleta no Rio São Francisco  

 

Legenda: (A) Ponto 1; (B) Ponto 2; (C) Ponto 3; (D) Ponto 4; (E) e (F) Ponto 5 Fonte: 

Autor/ Outubro/ 2016  

  

O ponto 1 (Figura 6-A) é um uso pontual, é onde é feita a captação da água para o 

abastecimento público da cidade sob responsabilidade da Companhia de Saneamento de Alagoas 

  
Fonte: Google Ea rth. Município de Pão de Açúcar   

  

                           A)        B)   

           C)        D)   

          E)     F)    
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(Figura 5). Neste ponto o uso preponderante é abastecimento humano, sem tratamento, visto que 

não existe estação de tratamento de água na cidade, a água é simplesmente clorada e distribuída.  

O segundo ponto (Figura 6-B) é de uso difuso e está localizado na frente do Restaurante 

Point Turistic, neste ponto o uso preponderante é recreação. O terceiro ponto (Figura 6-C) de 

coleta também é de uso difuso, fica localizado na frente de uma churrascaria denominada “Boi 

na Brasa”, neste ponto o uso preponderante é ancoradouros de barcos.  

O quarto ponto (Figura 6-D) localiza-se nas proximidades do Restaurante do Piaba, e o 

uso preponderante é ancoradouros de barcos. E o quinto ponto (Figura 6-E) e (Figura 6-F) fica 

defronte a Unidade de Emergência do município e dos banheiros públicos, e tem como uso 

preponderante a dessedentação animal, tendo sido verificada a existência de descarte de esgoto.  

  

Água de rede pública de abastecimento  

Foram também realizadas coletas de amostras de água do sistema público de 

abastecimento. Para esse sistema a quantidade de amostras seguiu as recomendações da Portaria 

2.914/2011 do Ministério da Saúde, que para uma população menor que 50.000 habitantes, 

coletam-se um mínimo de 10 amostras mensais em reservatórios e redes.  

Assim, foram selecionados 10 pontos de coleta na rede de distribuição, com amostragem 

mensal, sendo o P1, P2, P3, P4 e P5 coletados nos primeiros quinze dias do mês e P6, P7, P8, P9 

e P10 coletados nos últimos quinze dias do mesmo mês, por um período de 8 meses, envolvendo 

uma estação chuvosa (abril a julho) e outra seca (entre agosto a novembro). As amostras de água 

da rede pública foram coletadas nas torneiras de jardim das residências. A figura 7 mostram os 

pontos de coleta de rede pública.  

Os pontos de coleta no Rio São Francisco e os dez pontos de coleta na área urbana do 

município de Pão de Açúcar foram selecionados com base em critérios ambientais e sanitários, 

partindo da análise das plantas do sistema de distribuição de água fornecida pela CASAL, e dos 

dados do Censo do IBGE de 2010.   

Os materiais e procedimentos adotados para a coleta e transporte das amostras, tanto das 

águas do rio São Francisco quanto para coletas da rede de distribuição, seguiram as 

recomendações da APHA (2005), onde foram tomados os devidos cuidados com a preservação, 

armazenamento e transporte das amostras de água, a fim de não provocar alterações na qualidade 

físico-química e bacteriológica das mesmas.   
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7: Mapeamento dos dez pontos de coleta na Rede Pública  

 
Fonte: Google Earth. Município de Pão de Açúcar/ modificada  

  

Nas amostras de ponta de rede ocorreu assepsia das torneiras dos locais de coleta, 

realizada com solução de álcool iodado (2%), por meio de pulverização por dentro e por fora e 

depois se deixou correr água por um minuto.   

A coleta da água ocorreu em garrafas de polietileno de 1L (Figura 8), em seguida foram 

armazenadas em bolsa térmica para mantê-las resfriadas até o momento da análise e transportadas 

ao LSA, Laboratório de Saneamento Ambiental, localizado no CTEC, Centro de Tecnologia, na 

Universidade Federal de Alagoas.  

Figura 8: Amostra das coletas no dia 28/09/16: A) Água referente aos cinco pontos do Rio São Francisco; B)  
Água referente aos cinco pontos da rede pública  

 A)              B)    

Legenda: A) Água dos cinco pontos do Rio São Francisco; B) Água referente de cinco pontos da rede pública. 

Fonte: Autora/ 2016  
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Com o intuito de preservar as amostras de ação biológica, hidrólise, volatilização e 

adsorção, as amostras foram preservadas com refrigeração e proteção contra luz, bolsa térmica, 

de acordo com as recomendações para coleta e preservação de amostra estabelecida pela Portaria 

2.914/2011, para amostras de água para consumo humano.  

5.2. Métodos de análise física, química e microbiológica  

Os parâmetros de análise foram selecionados de acordo com as características locais dos 

pontos, os quais estão apresentados na Tabela 1, juntamente com o método e a frequência de 

coleta. As medições de temperatura e cloro residual livre foram realizadas no próprio ponto de 

coleta, por meio de equipamento de medição portátil levado ao campo.    

  
Tabela 1. Parâmetros selecionados  
PARÂMETRO  MÉTODO  FREQ.RIO  FREQ.REDE  

Temperatura  Direto (termômetro)  Quinzenal  ---  

Cor (C)  Espectofotométrico  Quinzenal  Mensal  

Turbidez (Tb)  Espectofotométrico  Quinzenal  Mensal  

Sólidos fixos (SF)  Gravimétrico  Quinzenal  Mensal  

Sólidos voláteis (SV)  Gravimétrico  Quinzenal  Mensal  

Sólidos totais (ST)  Gravimétrico  Quinzenal  Mensal  

Condutividade   Espectofotométrico  Quinzenal  Mensal  

Cloreto (Cl-)  Titulométrico  Quinzenal  ---  

Sulfato  Espectrofotométrico  ---  Mensal  

Potencial hidrogeniônico (pH)  Potenciométrico  Quinzenal  Mensal  

Alcalinidade Total (AT)  Espectofotométrico  Quinzenal  Mensal  

Dureza  Espectofotométrico  Quinzenal  Mensal  

Oxigênio dissolvido (OD)  Potenciométrico  Quinzenal  ---  

Demanda biológica de oxigênio (DBO5,20)  Teste de incubação  Quinzenal  Mensal  

Demanda química de oxigênio (DQO)  Espectrofotométrico  Quinzenal  ---  

Fósforo Total  Espectrofotométrico  Quinzenal  Mensal  

Nitrito (NO2)  Espectrofotométrico  Quinzenal  Mensal  

Nitrogênio Total (NH4
+)  Titulométrico  Quinzenal  ---  

Nitrogênio amoniacal (NH4
+)  Titulométrico  Quinzenal  ---  

Cloro residual livre*  Colorimétrico  ---  Mensal  

Coliformes totais  Colilert  Quinzenal  Mensal  

Escherichia Coli  Colilert  Quinzenal  Mensal  

Fonte: Autora/ 2016  
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No momento da coleta da água da Rede Pública, media-se o teor de cloro residual, 

anotando-se o resultado na ficha do questionário. Para verificar o teor do cloro residual foi 

utilizado um medidor de cloro, kit de teste de cloro total e pH (Figura 9).  

  
Figura 9: Kit de teste de cloro total, Netuno (Acessórios para piscina)  

 

Todas as análises físico-químicas, bem como as microbiológicas (bacteriológicas), 

utilizadas nesta pesquisa foram realizadas no Laboratório de Saneamento Ambiental – LSA 

situado no prédio do Núcleo de Pesquisa Tecnológicas – NPT no Centro de Tecnologia – CTEC 

da Universidade Federal de Alagoas – UFAL e foram efetuadas, em duplicata, segundo APHA 

(2005) (Figura 10).  

Figura 10: Laboratório de Saneamento Ambiental (LSA) representado pelas fotos A; B; C  

A)   
Fonte: Autora/ 2016  

  
Fonte: Própria /   Autor 2016   

B )      C ) 
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5.3. Análise Estatística dos dados de qualidade das águas.  

A análise dos dados consistiu na primeira etapa em verificar a normalidade e a 

homocedasticidade (igual dispersão) dos resultados das amostras obtidas em campo. Foram 

calculadas as médias (c), os desvios-padrões (SD), os coeficientes de variação (CV) e aplicado 

um teste de T (α = 0,05) para testar se existe diferença entre a média dos parâmetros das amostras 

e a média contida na Resolução Nº 357/05 e Portaria 2.914/11, e assim avaliar a discrepância 

entre as médias.   

Para o estudo do comportamento temporal dos parâmetros que se desviaram da legislação 

adotada, Resolução No 357/2005 nas coletas de Rio São Francisco e Portaria nº 2.914, de 12 de 

dezembro de 2011 da Rede Pública, utilizou-se o método de análise estatística de Pearson, que 

através do coeficiente de correlação (r de Pearson), determina o grau de aderência entre duas 

variáveis, e o R², que analisa a relação existente entre duas variáveis.  

Os dados coletados, tanto de amostras de água quanto os questionários (Apêndice 1) 

foram expostos em tabela e comparado as porcentagens das informações respondidos pela 

população com os dados colhidos pelo DATASUS.   

A análise das variáveis foi feita por meio de gráficos de dispersão e Box-plot, a fim de 

relacionar esses parâmetros entre si e compará-los com os valores padrão contidos na Portaria 

2.914 de 2011 do Ministério da Saúde, que dispõe sobre os procedimentos de controle e de 

vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade para a água 

do sistema público de abastecimento, e com as resoluções CONAMA 274/2000 e 357/2005, para 

água do rio, 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 dados, uma vez coletados e discutidos acerca da qualidade da água do Rio São 

Francisco e rede pública do município de Pão de Açúcar, foram tabulados e processados pelo 

software Excel (WINDOW 2016).  

5.4.  Índice de qualidade da água  

A qualidade da água no ponto de captação do sistema de abastecimento de água do 

município foi avaliada pelo IQA, (Equações 1 e 2; Tabela 2) o qual é calculado pelo produto 

ponderado da qualidade de água correspondentes às nove variáveis que integram o índice 

(oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio (5 dias, 20ºC), coliformes fecais, 

nitrogênio total, fósforo total, sólidos totais, pH, turbidez e variação da temperatura), coletado 
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durante os 8 meses de campanhas de coleta e análise de água do rio São Francisco no ponto em 

questão.   

O cálculo do IQA foi realizado de acordo com a equação 1 CETESB, (2012):  

(1) Onde:  

IQA: Índice de Qualidade das Águas, um número entre 0 e 100; qi:  qualidade do i-ésimo 

parâmetro, um número entre 0 e 100, obtido a partir da respectiva “curva média de variação de 

qualidade”, em função de sua concentração ou medida;  wi: peso correspondente ao i-ésimo 

parâmetro, um número entre 0 e 1, atribuído em função da sua importância para a conformação 

global de qualidade.  

          (2)  

Em que: n é o número de variáveis que entram no cálculo.  

Tabela 2. - Ponderações para classificação da qualidade da água  

Classificação  Faixa  

Ótima  79 < IQA ≤ 100  

Boa  51 < IQA ≤ 79  

Regular  36 < IQA ≤ 51  

Ruim  19 < IQA ≤ 36  

Péssima  00 < IQA ≤ 19  

Fonte: CETESB (2011)  

  

5.5. Índice do estado trófico  

Os valores do IET são classificados segundo classes de estado tróficos, apresentadas na 

Tabela 3, juntamente com suas características. Para o cálculo do Índice de Estado Trófico - IET, 

foi utilizada a equação proposta por Lamparelli (2004), descrita na equação 7:  

IET = 10. (6-((0,42-0,36. (ln. PT)/ln2)), onde o fósforo total (PT) é expresso em µg/L.  

Onde: PT = concentração de fósforo total medida à superfície da água, em μg.L-1.  

  

  

  



47  

    
Tabela 3. - Classificação do estado trófico de um corpo hídrico de acordo com o índice estado trófico  

Valor do 

IET  

Classes dos Estados 

Tróficos  

Características  

= 47  ULTRAOLIGOTRÓFICO  Corpos d’água limpos, de produtividade muito baixa e 

concentrações insignificantes de nutrientes que não acarretam 

em prejuízos aos usos da água.  

47<IET= 52  OLIGOTRÓFICO  Corpos d’água limpos, de baixa produtividade, em que não 

ocorrem interferências indesejáveis sobre os usos da água, 

decorrentes da presença de nutrientes.  

52 <IET= 59  MESOTRÓFICO  Corpos d’água com produtividade intermediária, com 

possíveis implicações sobre a qualidade da água, mas em 

níveis aceitáveis, na maioria dos casos.  

59<IET=63  EUTRÓFICO  Corpos d’água com alta produtividade em relação às condições 

naturais, com redução da transparência, em geral afetados por 

atividades antrópicas, nos quais ocorrem alterações 

indesejáveis na qualidade da água decorrentes do aumento da 

concentração de nutrientes e interferências nos seus múltiplos 

usos.  

63<IET=67  SUPEREUTRÓFICO  Corpos d’água com alta produtividade em relação às condições 

naturais, de baixa transparência, em geral afetados por 

atividades antrópicas, nos quais ocorrem com frequência 

alterações indesejáveis na qualidade da água, como a 

ocorrência de episódios florações de algas, e interferências nos 

seus múltiplos usos.  

> 67  HIPEREUTRÓFICO  Corpos d’água afetados significativamente pelas elevadas 

concentrações de matéria orgânica e nutrientes, com 

comprometimento acentuado nos seus usos, associado a 

episódios florações de algas ou mortandades de peixes, com 

consequências indesejáveis para seus múltiplos usos, inclusive 

sobre as atividades pecuárias nas regiões ribeirinhas.  

Fonte: Lamparelli, (2004)  

 

5.6. Levantamento das principais doenças de veiculação hídrica  

O levantamento das doenças de veiculação hídrica foi feito a partir de dados primários 

disponibilizados pela Secretaria Estadual de Saúde de Alagoas e pelas Unidades de Saúde do 

município de Pão de Açúcar, referentes ao período de 2011/2016 (últimos 6 anos) com dados 

constantes no Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) e DATASUS.  

Os dados foram tabelados de acordo com sua ocorrência e incidência anual, no período 

de cinco anos. Para fazer uma correlação em função do tipo vetor doença e qualidade da água 

consumida/utilizada, no período de 8 meses de coleta de amostra de água do rio e do sistema de 

abastecimento no ano de 2016, foi feita, também a ocorrência e incidência mensal do mesmo ano.  

  

O seu cálculo foi feito de acordo com a Equação 7:  



48  

    

ID = D x 100.000 / P ................................................................................................. (Equação 7)  

Onde:    

           ID = Incidência de doenças, casos/100.000 habitantes;  

D = Número de doenças na cidade, casos;  

P = População da cidade, habitantes (dados do censo 2010 – IBGE).  

5.7. Levantamento do perfil epidemiológico  

O levantamento do perfil epidemiológico foi realizado a partir do levantamento das 

doenças de veiculação hídrica conforme metodologia descria no item 5.6, visitas técnicas ao 

município e aplicação de questionário junto à população.   

Os pontos de aplicação dos questionários foram feitos de forma aleatória simples, pois 

garante mais agilidade para obter as amostras (Kitchenham, 2002), além de ser um procedimento 

mais fácil de ser aplicado a todos os elementos da população do município. O processo consiste 

em selecionar uma amostra 5%, baseado num plano de amostra alfa, onde a probabilidade é 

normalmente fixa em 0,05 ou 0,01.   

Dessa forma, foram aplicados 260 questionários equivalentes a cerca de 5% dos 

domicílios, das 5.219 unidades habitacionais distribuídas nos sete bairros reconhecidos pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) na área urbana do município de Pão de 

Açúcar.  

A elaboração do questionário (Apêndice 1) foi baseado na realidade do município de Pão 

de Açúcar e nos dados notificados pelo DATASUS. O questionário apresenta perguntas fechadas 

onde se busca informações referentes as condições do domicílio, saneamento básico e 

abastecimento de água.  

A população alvo da pesquisa foi representada por 260 domicílios (representa 0,01% das 

unidades habitacionais) envolvidos na pesquisa. As perguntas foram aplicadas preferencialmente 

às mulheres, pois geralmente são responsáveis pelos cuidados com a casa, conhecedoras dos 

hábitos de higiene e permanecem com mais frequência nos domicílios. Na ausência das mulheres 

os questionários foram respondidos por homens, quando se disponibilizam a participar da 

pesquisa.  

Os dados do questionário foram comparados com os dados constantes no DATASUS 

(2011 – 2016) - N° 6560. Nas porcentagens de cada item avaliado foi verificado a existência de 

dispersão entre os valores contidos nos resultados.   
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5.8. Tratamento estatístico  

Os dados obtidos tanto de qualidade de agua quanto os obtidos no levantamento do perfil 

epidemiológicos foram submetidos a tratamento estatístico, pelo cálculo de média e desvio 

padrão, e aplicação do teste t-Student.   

A estatística t foi introduzida em 1908 por William Sealy Gosset, químico da cervejaria 

Guinness em Dublin, Irlanda ("Student" era seu pseudônimo). O teste t-Student ou somente teste 

t é um teste de hipótese que usa conceitos estatísticos para rejeitar ou não uma hipótese nula 

quando a estatística de teste (t) segue uma distribuição t-Student (Figura 11).  

O teste t-Student é um teste de hipótese que usa conceitos estatísticos para rejeitar ou não 

uma hipótese nula quando a estatística de teste (t) segue uma distribuição t de Student. O Teste t 

pode ser conduzido para: comparar uma amostra com uma população, comparar duas amostras 

pareadas e comparar duas amostras independentes (Correa, 2003).  

                             Figura 11: Curva de análise das hipóteses  

  
Fonte: Adaptada de Correa, 2003  

Dependendo da definição da hipótese nula, deve ser usado uma ou duas caudas da 

distribuição t-Student na avaliação do teste. Por exemplo, se a hipótese nula for e a hipótese 

alternativa, o teste deve ser feito somente para valores maiores do que e, portanto, ao consultar a 

função densidade de probabilidade da distribuição t-Student, deve-se considerar somente a área 

superior a, ou seja, somente uma das "caudas" da distribuição.   
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

6.1 Qualidade da água do rio São Francisco  

A Tabela 4 apresenta os valores médios e os desvios padrão das variáveis limnológicas 

analisadas nos períodos chuvosos e de seca do ano de 2016 no P1, P2, P3, P4 e P5 no Rio São 

Francisco (os dados completos estão apresentados nas Tabelas 6  e 7 do Apêndice 2).   

No que diz respeito à temperatura, a Resolução CONAMA 357/2005 define apenas um 

limite máximo de 40ºC para o lançamento de efluentes. As médias dos valores de temperatura da 

água do Rio São Francisco, nos cinco pontos definidos, não mostraram grandes variações ou 

dispersões, ou seja, amplitudes entre si em virtude da posição geográfica, o distanciamento em 

que se encontram e período chuvoso e de seca não influenciaram o resultado.   

Esses resultados de média do trecho, 24,6 ± 0,58 ºC (Tabela 4) para o período chuvoso e 

25,2 ± 0,36 ºC (Tabela 5) para o período seco são justificados pelos baixos números que 

caracteriza o desvio de média, todos influenciados pelo regime climático normal da região, e 

também fatores como latitude, longitude, estação do ano, hora do dia, etc.  

O valor médio de turbidez é 9,49 ± 3,04 UNT (Tabela 4) para o período chuvoso e 8,08 

± 0,79 UNT (Tabela 5) para o período seco. Os dados apresentaram pouca diferença entre os 

resultados, principalmente entre o P1 e o P5. De acordo a Resolução CONAMA nº 357/2005, 

para mananciais classe II, os limites do parâmetro físico turbidez é de 40 UNT, e quanto a cor 

está não cita um valor definido, refere-se apenas ao “nível de cor natural do corpo de água”. Nos 

cinco pontos definidos no Rio São Francisco, os valores de turbidez se encontram dentro do valor 

padrão estabelecido.  

O valor mínimo de turbidez na estação seca foi de 4,1 NTU e o máximo foi de 12,2 NTU 

( Tabela 6 – Apêndice 2),, enquanto que na estação chuvosa o valor mínimo foi de 4,3 NTU e o 

valor máximo foi de 23,2 NTU ( Tabela  7 – Apêndice 2), ou seja, os maiores valores de turbidez 

foram verificados no período chuvoso, certamente devido à presença de sólidos dissolvidos tanto 

de forma natural quanto pela ação humana, pelo despejo de esgoto urbano e acúmulo de 

sedimentos de terra nas margens do rio, causada ela destruição da mata ciliar, no trecho estudado.   
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Tabela 4. – Valores médios e desvios padrões dos parâmetros físico-químicos e bacteriológicos no rio São Francisco no período chuvoso 

 

PARÂMETROS 

 

UNIDADES 

P1 P2 P3 P4 P5 TRECHO DO RIO 

MEDIA DP MEDIA DP MEDIA DP MEDIA DP MEDIA DP MEDIA DP 

Temperatura ºC 24,7 0,41 24,5 0,58 24,7 0,89 24,6 0,69 24,5 0,50 24,6 0,58 

Turbidez NTU 7,03 3,04 9,49 2,53 8,46 2,43 10 3,47 10,8 4,58 9,49 3,04 

Cor verdadeira mgPt 5 1,75 4 3,30 7 3,22 12 4,81 33 15,46 7 3,30 

Condutividade µS/cm a 25oC 80,33 4,44 81,31 6,30 86,14 3,27 85,35 9,72 203,3 347,9 85,35 6,30 

pH - 7,33 0,87 7,58 0,72 7,85 0,74 8,15 0,67 8,18 0,54 7,85 0,72 

Cloretos mg.L-1 90,8 36,58 90,9 31,42 92,9 39,12 90,0 45,14 419,1 328,49 90,92 39,12 

Alcalinidade total mg CaCO3.L-1 41,2 13,58 35 12,28 35,1 15,22 40 13,51 38,8 14,39 38,8 13,58 

Dureza mg/L 38,36 11,84 40 9,05 46,72 9,05 48,96 7,98 42 8,61 42 9,05 

Fósforo total mg P.L-1 0,05 0,01 0,05 0,01 0,04 0,01 0,03 0,01 0,04 0,01 0,04 0,01 

OD % saturação 14,6 12,5 13,4 8,13 12,8 6,02 12,2 6,12 11,4 4,23 12,8 6,12 

DBO5, 20 mg O2.L-1 3,5 3,7 3,5 4,2 3,8 4,5 4,1 5,4 3,3 5,1 3,5 4,5 

DQO mg.L-1 13,09 10,8 13,19 10,59 16 9,98 13,39 8,88 14 8,76 13,39 9,98 

N-orgânico mg N.L-1 0,31 0,24 0,52 0,17 0,7 0,28 0,69 0,14 0,85 0,09 12 0,17 

N-amoniacal mg N.L-1 0,4 0,10 0,45 0,12 0,59 0,16 0,71 0,14 0,87 0,11 0,59 0,12 

N-Nitrito mg N.L-1 0,02 0,22 0,03 0,14 0,06 0,19 0,09 0,18 0,09 0,23 0,06 0,19 

Sólidos Totais mg.L-1 4,2 4,1 6,4 3,6 7,6 2,58 8,4 2,9 11,5 4,1 7,6 3,6 

Sólidos Fixos mg.L-1 1,5 0,75 2,1 2,28 3,2 1,72 3,5 1,37 3,4 2,73 3,2 1,72 

Sólidos voláteis mg.L-1 2,5 3,5 4,3 1,5 4,2 1,8 4,9 2,2 5,6 2,9 4,3 2,2 

Sulfato mg.L-1 7,45 11,7 15,48 8,2 9,94 9,94 15,49 9,44 19,45 8,23 15,48 9,44 

Coliformes Totais NMP/100mL 101 32,7 57 15,6 80 26,4 137 40,3 180 54,7 101 32,7 

Escherichia Coli NMP/100mL 67 31,2 40 27,5 48 29,8 94 33,9 120 61,2 67 31,26 

Fonte: Autora/ 2016 
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Tabela 5. – Valores médios e desvios padrões dos parâmetros físico-químicos e bacteriológicos no rio São Francisco no período seco 

 

PARÂMETROS 

 

UNIDADES 

P1 P2 P3 P4 P5 TRECHO DO RIO 

MEDIA DP MEDIA DP MEDIA DP MEDIA DP MEDIA DP MEDIA DP 

Temperatura ºC 25,6 0,38 25,5 0,28 25,1 0,47 25,1 0,40 24,8 0,27 25,2 0,36 

Turbidez NTU 6,8 0,6 7,5 0,84 7,9 0,51 9,1 0,83 9,1 1,16 8,08 0,79 

Cor verdadeira mgPt 3 1,18 8 1,06 5 3,42 15 4,24 10 4,65 8,2 2,91 

Condutividade µS/cm a 25oC 94,01 12,51 92,36 6,41 88,73 6,66 94,45 7,57 96,29 222,82 93,16 51,15 

pH - 7,98 0,57 8,45 0,34 9,12 0,31 9,57 0,28 9,87 0,55 8,9 0,41 

Cloretos mg.L-1 126,2 26,02 129,9 17,2 136,9 10,9 138,7 11,4 140,0 15,12 134,3 16,15 

Alcalinidade total mg CaCO3.L-1 82,27 0,6 77,9 1,54 87,5 1,35 87,7 0,77 89,4 0,58 84,9 0,97 

Dureza mg/L 76,9 15,4 75,2 15,0 85,7 17,7 87,6 18,4 89,2 17,9 82,9 35,0 

Fósforo total mg P.L-1 0,05 0,02 0,05 0,01 0,06 0,01 0,06 0,01 0,07 0,002 0,06 0,01 

OD % saturação 10,9 4,3 9,5 4,4 9,2 4,0 7,7 2,0 6,8 1,4 8,8 3,2 

DBO5, 20 mg O2.L-1 12,4 5,9 13,6 7,5 14,9 7,5 15,9 7,0 17,3 8,0 14,8 15,9 

DQO mg.L-1 52,9 26,4 56,5 31,8 59,7 31,9 61,8 29,8 71,18 33,38 60,46 30,71 

N-orgânico mg N.L-1 0,68 0,15 0,75 0,10 0,76 0,09 0,84 0,06 1,12 0,26 0,83 0,13 

N-amoniacal mg N.L-1 1,15 0,85 1,96 1,40 1,48 1,14 1,62 1,46 1,77 1,29 1,60 1,23 

N-Nitrito mg N.L-1 0,50 0,32 0,45 0,21 0,47 0,26 0,42 0,17 0,80 0,31 0,53 0,26 

Sólidos Totais mg.L-1 46,8 10,4 43,4 13,6 44,4 14,0 49,3 12,2 54,5 13,0 47,7 12,7 

Sólidos Fixos mg.L-1 36,9 9,37 35,05 13,06 37,89 13,74 41,74 11,37 45,05 14,03 39,33 12,37 

Sólidos voláteis mg.L-1 17,94 16,01 7,84 3,01 6,83 1,52 7,58 1,47 9,60 2,14 9,96 4,83 

Sulfato mg.L-1 26,03 3,51 24,09 2,89 25,67 2,49 28,53 2,50 29,77 2,36 26,83 2,75 

Coliformes Totais NMP/100mL 48,14 18,12 85,5 42,93 98,7 45,30 122,14 43,91 153,42 41,63 101,46 38,38 

Escherichia Coli NMP/100mL 100,85 8,12 129,71 43,3 173,57 78,36 >400 0 >400 0 134,71 25,95 

Fonte: Autora/ 2016
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Os resultados de turbidez estão de acordo Buzelli (2013), que atribui o aumento da 

turbidez, em estações chuvosas, à movimentação do sedimento em locais rasos e ações 

antrópicas como desmatamento, despejo de esgoto sanitário, efluentes industriais, etc., que 

fazem com que o escoamento superficial aumente a turbidez da água resultando em grandes 

alterações no ecossistema aquático. Detritos orgânicos como algas, bactérias, plâncton, 

dentre outros, também interferem na turbidez (por biogênese) da água.  

Em relação ao parâmetro referente à cor, não foram observados valores fora do 

padrão estabelecido pela Resolução de 357\05, pois os resultados encontrados estão na 

média de 7 ± 3,3 UH para o período chuvoso e 8,2 ± 2,91 UH para o período seco, sendo o 

menor valor de média no P1 e maior valor no P5 (Tabela 6 e 7 – Apêndice 2).  

Os valores do pH da água do Rio São Francisco variaram de 7,33 à 9,87. Segundo a 

CONAMA 357/05, os valores de pH para Classe II de mananciais devem estar situados 

entre 6,0 e 9,0. De modo geral, os números que definem o desvio-padrão apresentaram 

pouca variação temporal de pH, com a maioria dos resultados levemente básicos.   

Os fatores que influenciam tal variação estão relacionados com a temperatura, 

oxigênio dissolvido e concentração de cátions e ânions, os quais em valores elevados 

estimulam as reações químicas e o aparecimento de componentes ácidos e básicos na água, 

como ácido carbônico e hidróxido de alumínio provenientes do solo, dejetos lançados na 

água e consequentes do desmatamento ambiental.  

A alcalinidade não se constitui em padrão de potabilidade, ficando este efeito 

limitado pelo valor do pH. Também não é padrão de classificação de águas naturais nem 

de emissão de esgotos, sendo sua importância concentrada no controle de determinados 

processos utilizados em estações de tratamento de águas para abastecimento. Os valores de 

alcalinidade tiveram como média 38,8 ± 13,58 mg CaCO3/L
 em todo trecho, foi observada 

pouca variância dos valores em relação aos resultados encontrados em cada período, o 

chuvoso e o seco.  

A dureza total é decorrente da presença de metais alcalinos terrosos, principalmente 

o cálcio e resulta da dissolução de minerais do solo e das rochas ou do aporte de resíduos 

sanitários. É definida como uma propriedade da água, a qual representa a concentração total 

de sais de cálcio e de magnésio, expressa como carbonato de cálcio (mg/L). Esse parâmetro 

também é influenciado pelos valores de alcalinidade, diretamente proporcional, e a 

presença de sólidos suspensos fixos e voláteis. O valor médio da dureza total no período 

chuvoso foi de 42 ± 9,05 mg/L e no período seco foi de 82,9 ± 35,0 mg/L.   
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Os íons cloretos são provenientes da dissolução de sais. Desta forma, um aumento 

no teor desses ânions na água é indicador de uma possível poluição por águas utilizadas na 

agricultura, bem como esgotos (através de excreção de cloreto pela urina) ou por despejo 

sanitário urbano. Esse parâmetro teve como valor de média o resultado 90,92 ± 39,12 mg/L 

no período chuvoso e 134,3 ± 16,15 mg/L no período seco, conforme Tabela 4 e 5, infere-

se que os valores observados, nenhum está acima do valor estabelecido pela legislação.  

A condutividade identifica fontes de poluição nas águas do rio São Francisco e 

ainda permite identificar fontes pontuais no sistema natural onde o processo eventualmente 

pode se acentuar. O P5 obteve a maior variação desse parâmetro 203,3 ± 347,9 µS/cm a 

25oC no período chuvoso (Tabela 4), ao longo de todas as coletas, envolvendo as estações 

seca, com valor mínimo de 77,23 µS/cm (P4) a 25oC e valor máximo 1001,25 µS/cm (P5) 

a 25oC, e chuvosa, com valor mínimo 73,29 µS/cm (P2) a 25oC e valor máximo de 999,9 

µS/cm (P5) a 25oC (Tabela 6 e 7 – Apêndice 2).  

A Resolução 357/2005 não faz referência à condutividade, mas segundo Peres & 

Senna (2000), os valores de condutividade são influenciados pelo aumento de material 

orgânico lançado no rio de forma inadequada, como os despejos de resíduos sólidos, 

esgotos domésticos e defensivos agrícolas provenientes da agricultura, além da destruição 

da vegetação ciliar. Nos pontos de coleta do Rio São Francisco os maiores valores estavam 

presentes na estação seca, certamente devido ao volume do rio que diminui, em decorrência 

do processo de evaporação, e a concentração de íons aumenta, como cátions e ânions, 

influenciando a maior condutividade.  

A ausência de mata ciliar, nas margens do Rio São Francisco no município de Pão 

de Açúcar, permitiu maior incidência de radiação solar durante todo período chuvoso e de 

seca nas coletas e monitoramento, o aumento da temperatura da água contribuiu na maior 

evaporação do gás oxigênio, ocasionando a diminuição de sua concentração na água do rio. 

A manutenção da vegetação ciliar é um meio mais efetivo para o aumento da temperatura 

(BRIGANTE, 2003 b).  

Essa variável tem importância significativa para avaliar a qualidade da água, pois 

está envolvida diretamente nas reações oxidativas dos componentes orgânicas e esses em 

concentrações elevadas subsidiam a presença de organismos microscópicos aeróbios e 

heterotróficos.   

Além da temperatura, outros parâmetros como sólidos totais, sólidos fixos e voláteis 

também influenciam na qualidade da qualidade da água. Pela Tabela 4, pode-se observar 
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um aumento da concentração dos sólidos no sentido do P3 ao P5 (Tabela 4), tendo a maior 

valor médio o P5, com 54,5 ± 13,0 mg/L em relação à média do trecho de 47,7 ± 12,7 mg/L 

no período seco. O ponto P5, em frente à Unidade de Emergência do município e dos 

banheiros públicos, é onde foi verificada a existência de descarte de esgoto e, portanto, 

sujeito a intemperismo físico e químico, que acarretaram no maior transporte de sólidos.   

A CONAMA 357/2005 não faz referência a sólidos totais, fixos e voláteis, cita 

apenas que resíduos sólidos objetáveis devem estar virtualmente ausentes. No entanto 

Farias (2006) cita que elevados valores de sólidos fixos e voláteis influenciam nos 

processos de sedimentação, retenção de bactérias e resíduos orgânicos no fundo dos rios e 

também na turbidez dos corpos d’água, fazendo com que esta aumente, prejudicando 

aspectos estéticos da água e a produtividade do ecossistema pela diminuição da passagem 

da luz.  

No período chuvoso, as concentrações de sólidos totais tendem a aumentar em 

decorrência do escoamento superficial de matéria orgânica e acúmulo de sedimento, mas 

foi no período de seca, que teve se verificou maior concentração de sólidos durante o tempo 

de monitoramento, como pode ser observado nas tabelas 5 e 6 (Apêndice 2). Isto certamente 

deve-se ao fato de que no verão a comunidade utiliza a orla do rio para recreação, 

revolvendo o seu leito.  

De acordo com a Resolução CONAMA nº 357/2005, o teor mínimo de oxigênio 

dissolvido (OD) no rio classe II é de 6 mg/L. O valor médio observado no trecho estudado, 

nos períodos chuvosos 12,8 ± 6,12 % e de seca, foi de 8,8 ± 3,2 % saturação, que para as 

condições de temperatura (25oC) e altitude (15 m acima do nível do mar) do trecho 

estudado, representa cerca de 1,5 mg/L, abaixo dos valores desejáveis para rio classe II.  

Conforme Buzelli (2013), concentração de oxigênio dissolvido em um corpo 

hídrico pode ser usada como uma das variáveis para a determinação da qualidade da água, 

pois quanto mais reduzida foi à concentração de oxigênio dissolvido, pode-se dizer que 

mais poluído o curso d’água se encontra, influenciando diretamente na biodiversidade de 

um rio.  

A baixa concentração de OD verificada influenciou no valor médio da DBO5,20 no 

trecho que foi de 3,5 ± 4,5 mg O2/L no período chuvoso e no período 14,8 ± 15,9 mg O2/L 

no período seco; ou seja, acima do valor mínimo requerido para rio classe II  

(CONAMA 357/2005) de que é de 3 mg/L. O P5 obteve o maior valor médio, 17,3 ± 8,0mg 

O2/L no período seco. No período chuvoso, o aumento do volume do rio ocasiona uma 
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diluição dos componentes químicos dissolvidos na água, isso leva a queda das reações 

químicas, oxirredução e da concentração de DBO5,20.   

A DQO média no trecho estudado foi de 13,39 ± 9,98 mg/L no período chuvoso 

60,46 ± 30,71 mg/L no período seco, sendo o ponto 5 o que apresentou maior valor médio, 

71,18 ± 33,38 mg/L no período seco. A razão media DQO/DBO foi de 3,32 ± 1,25 no 

período chuvoso e de 3,26 ± 1,22 no período seco.  

A razão DQO/DBO reflete o grau de degradação da matéria orgânica. Os processos 

de reações bioquímicas de oxidação são caracterizados por valores inferiores a 5,0 da razão 

entre DQO e DBO, indicando que uma grande parte da carga orgânica pode decompor-se 

bioquimicamente de forma facilitada e natural. Essa degradação pode ter influência 

climática, altas temperaturas, típico do clima Tropical quente e seco, acelera a velocidade 

das reações químicas. Pelos valores obtidos para o trecho do rio São Francisco estudado, 

verifica-se a matéria orgânica presente pode ser decomposta de forma natural.  

Para verificar essa correlação DQO/DBO, estes dados foram submetidos a uma 

regressão linear de onde foi obtido uma equação e seu coeficiente de correlação (Figura 

12), que se mostraram bem ajustados, isso indica um grau de linearidade positiva entre as 

duas variáveis, com R2= 0,8595 e r= 0,927099.  

 

Figura 12: Concentrações de DBO em função da DQO obtidas no monitoramento do Rio São 

Francisco no período chuvoso e seco  

 

O nitrogênio total obteve valor de média no trecho igual a 0,61 ± 0,17 mg N/L no 

período chuvoso e 0,83 ± 0,13 mg N/L no período seco, valor máximo de média, no P5, 

igual a 1,12 ± 0,26 mg N/L no período seco (Tabela 5) e valor mínimo de média igual a 

0,31 ± 0,24 mg N.L-1 no P1 no período chuvoso, conforme Tabela 4. Segundo a resolução 
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do Conama 357/05, o valor limite do nitrogênio total 5 a 30 mg N.L-1. Então, os valores 

para este parâmetro químico estão abaixo do valor definido pela legislação.  

Conforme Farias (2006), o NH4, amônio, provoca consumo de oxigênio dissolvido 

das águas naturais ao ser oxidado biologicamente, a chamada DBO. A importância do 

conhecimento da presença e quantificação do nitrogênio nas suas diversas formas na água 

refere-se ao consumo oxigênio dissolvido, OD, necessário durante o processo de 

nitrificação, isto é, a conversão de nitrogênio amoniacal a nitrito e este a nitrato e, 

principalmente, à proliferação de algas que tem no nitrogênio um elemento vital para seu 

crescimento.   

A média de nitrogênio amoniacal obtida no trecho foi de 0,59 ± 0,12 mg N/L para 

um pH 7,85 ± 0,72 no período chuvoso e 1,60 ± 1,23 mg N/L para período seco, um valor 

mínimo de média, no P1, igual a 0,4 ± 0,10 mg N/L para um pH de 7,33 ± 0,87 no período 

chuvoso, e máximo, no P5, igual a 1,77 ± 1,29  mg N/L para um pH 9,87 ± 0,55 no período 

seco, e, portanto, não houve valores médios fora dos parâmetros estabelecidos pela 

resolução do Conama 357/05.  

O nitrito obteve um valor médio, no trecho, igual a 0,06 ± 0,19 mgN/L no período 

chuvoso e 0,53 ± 0,26 mgN/L no período seco e valor mínimo de média, no P1, igual a 

0,02 ± 0,22 mg N/L no período chuvoso e máximo, (P5) igual a 0,8 ± 0,31 mg N/L no 

período seco, conforme Tabela 4 e 5. Segundo a Resolução Conama 357/05, o valor 

máximo de nitrito para águas de mananciais de Classe II é de 1,0 mg/L. Os valores 

encontrados nas águas do manancial do Rio São Francisco estão abaixo do valor padrão 

definido pela Conama 357/05.  

As maiores concentrações de fósforo na água do rio São Francisco ocorreram no 

período de seca. O elemento químico fósforo é originado, naturalmente, da dissolução de 

compostos do solo e decomposição de matéria orgânica, principalmente a proteína. O 

componente advindo da atividade antrópica pode ser atribuído a despejos domésticos, 

detergentes, excrementos de animais e fertilizantes. O fósforo é, também, considerado um 

dos principais componentes responsáveis pelo processo de eutrofização.  

O valor mínimo médio de fósforo total foi de 0,03 ± 0,01 mg/L no P4 no período 

chuvoso e o valor máximo médio de 0,07 ± 0,002 mg/L no P5 no período seco, conforme 

a Tabela 4 e 5. Infere-se que no quinto ponto de coleta há uma elevada concentração de 

fósforo acima do valor padrão estabelecido pela Resolução CONAMA 357/05, para água 

doce de classe II, que é de 0,03 mg/L.  
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O fósforo é também um componente essencial para o crescimento de cianobactérias 

e microalgas. Várias espécies de bactérias e cianobactérias, como a Escherichia Coli, são 

capazes de armazenar esses componentes, vindo a utilizá-lo quando os mesmos estiverem 

em baixa concentração na água, causando maior permanência e proliferação desses 

microrganismos no ambiente aquático.  

 Quanto aos parâmetros microbiológicos, os coliformes totais apresentaram valor médio de 

101 ± 32,7 NMP/100Ml no período chuvoso e 101,4 ± 38,3 NMP/100Ml no período seco, 

o valor mínimo de 57 ± 15,6 NMP/100mL (P2) e valor máximo de 180 ± 54,6 NMP/100Ml 

(P5), ambos os valores no período chuvoso. De acordo com a Resolução Conama 357/05, 

os valores encontrados estão abaixo do valor padrão, pois os limites máximos dos 

parâmetros biológico de coliformes totais é de 5.000 NMP/100 mL.  

Na estação seca a quantidade mínima de Escherichia Coli foi de 100,85 ± 8,12  

NMP/100 mL e máximo de >400 ± 0  NMP/100 mL (P4 e P5). Enquanto que na estação 

chuvosa o valor mínimo foi de 120 ± 61,2 NMP/100 mL e máximo de 40 ± 27,5 NMP/100 

mL (Tabela 5 e Tabela 6).  Esse fato é explicado, para os coliformes totais e Escherichia 

Coli, pelo aumento de volume do Rio São Francisco nesse período, levando à diminuição 

da concentração desses microorganismos, em decorrência da queda da concentração de 

matéria orgânica dissolvida (Tabela 5 e Tabela 6).   

A fim de ser fazer uma análise estatística dos dados de qualidade da água do rio São 

Francisco ao longo do tempo, foi aplicado o Teste de T- Student (teste de comparação das 

médias), dos parâmetros analisados com a Resolução de nº 357/2005, cujo resultado está 

apresentado na Tabela 7.  

Pela Tabela 8, Teste de T- Student, pode-se observar que a comparação das médias 

dos parâmetros de temperatura, pH, turbidez, alcalinidade, cor, cloreto, DQO/DBO, NTK, 

sulfato, Escherichia Coli, coliformes fecais e sólidos totais com os valores limites contidos 

na Resolução 357/2005 apresentaram a hipótese de diferença entre as médias nulo (Tabela 

8). Os valores de P (valor-P) analisados estão dentro do intervalo de confiança estabelecido 

pelo valor t crítico bi-caudal, isso justifica que as diferenças das médias nos dados nas 

amostras não foram estatisticamente significativas, ou seja, estão abaixo ou no limite 

estabelecido pela resolução. A média dos parâmetros de oxigênio dissolvido e fósforo total 

apresentaram valores P fora do intervalo de confiança, como foi verificado na Tabela 8, 

então os valores de média desses dois parâmetros foram estatisticamente 

significativamente.  
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Tabela 8. Teste de comparação das médias - Teste de T- Studant (Parâmetro da qualidade da água do 

Rio São Francisco x Valores contidos na Resolução 357/05).  

 

  

PARÂMETRO X RESOLUÇÃO NO  

357/2005  

Nº da 

Amostra  
  

TESTE T – STUDENT (α = 0,05)  

  

    Ho  valor-P  t crítico bi-caudal  

Temperatura X *Resolução  14  0  0,015331545  1,99494541  

pH X *Resolução  14  0  1,6046E-06  1,97494511  

Turbidez X Resolução  14  0  1,4946E-06  1,99545410  

Alcalinidade X Resolução  14  0  5,72094E-90  1,99494500  

Cor X Resolução  14  0  5,75323E-54  1,98794541  

Cloreto X Resolução  14  0  0,001060167  1,97494541  

Oxigênio Dissolvido X Resolução  14  1  1,24378100  1,01494541  

DQO/DBO X Resolução  14  0  2,94469E-16  1,99504541  

Fósforo Total X Resolução  14  1  1,867690017  1,09494541  

NTK X Resolução  14  0  3,2595E-145  1,99694542  

Sulfato X Resolução  14  0  1,16357E-70  1,97894541  

Escherichia Coli X Resolução  14  0  6,59439E-57  1,99494546  

Coliformes totais X Resolução  14  0  2,93818E-78  1,99874544  

Sólidos Totais X Resolução  14  0  3,67824E-93  1,99491544  

*Os valores adotados para a resolução foram os máximos  
  Fonte: Autora/ 2016  

6.2 Índices de níveis tróficos e de qualidade de água  

O acúmulo de fósforo nos corpos hídricos favorece a diminuição da transparência 

na água, esse fato está diretamente relacionado com ação antrópica, a qual interfere nos 

valores dos demais parâmetros químico, físico e biológico, todos relacionados à qualidade 

da água. No parâmetro de turbidez foi observada a relação de proporcionalidade com os 

valores de fósforo. A correlação entre as médias dos parâmetros apresentou-se positiva, 

como era de se esperar. À medida que ocorre um aumento da concentração do fósforo na 

água, a transparência diminui. Vale ressaltar que o R² (R2= 0,4913), coeficiente do grau de 

variação, avalia o grau de correlação entre essas variáveis de fósforo e turbidez, teve como 

r= 0,6711 (coeficiente de Pearson) (Figura 13).   

A princípio, a proporção entre as variáveis pode indicar uma relação pequena, mas 

em função da interferência desses fatores, essa relação pode ser bastante significativa na 

comparação de novos valores monitorados futuramente.  
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Figura 13: Correlação entre os dados de Fósforo e Turbidez no período seco e chuvoso  

 

O fósforo total está relacionado com a transparência dos corpos hídricos, quando 

este nutriente é fator limitante ao crescimento dos organismos aquáticos. A partir do valor 

encontrado o corpo hídrico pode ser classificado como ultraoligotrófico (IET ≤ 47), 

oligotrófico (47 < IET ≤ 52), mesotrófico (52 < IET ≤ 59), eutrófico (59 < IET ≤ 63), 

supereutrófico (63 < IET ≤ 67) e hipereutrófico (IET > 67) (CETESB, 2009).  

Os valores do IET observados na orla urbana de Pão de Açúcar mostram um valor 

de 62 para todos os pontos, o que o classifica como estrófico.  

A qualidade da água de um rio está relacionada com a introdução de substâncias, as 

quais interferem nas suas características. O lançamento de efluentes, de origem urbana, 

principalmente, como também a lixiviação das áreas agrícolas para os recursos hídricos, 

conduzem ao aumento da carga de nutrientes no rio.  

Analisando as variações de IQA nos cinco pontos durante os períodos seco e 

chuvoso, verifica-se que seu valor classificam as águas do rio São Francisco na faixa  

“Boa” (Tabela 9), e que os valores não sofreram influência da sazonalidade em todos os 

pontos e também não foi verificada grande diferença dos valores de médias de IQA.  

Comparando sazonalmente o IQA, durante o período chuvoso, foi registrado valor 

mínimo 63,71 ± 0,20 (em P5) e máximo de 63,81 ± 0,44 (em P3), valores que não se 

distanciam da média do período chuvoso que é de 63,67 ± 0,31, enquanto no período seco 

estes valores estiveram respectivamente 63,24 ± 0,07 (P5), como mínimo, e 63,48 ± 0,31 

(P1), como máximo, tiveram pouca variação em relação à média que foi de 63,34 ± 0,24.  
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Tabela 9: Classificação das águas do Rio São Francisco em função da média de IET e IQA  

 

PONTOS  ESTAÇÃO  IET  CLASSIFICAÇÃO  IQA  CLASSIFICAÇÃO  

P1  CHUVOSA  62,2 ± 0,1  EUTRÓFICO  63,80 ± 0,20  BOA  

SECA  62,4 ± 0,12  EUTRÓFICO  63,48 ± 0,31  BOA  

P2  CHUVOSA  62,2 ± 0,11  EUTRÓFICO  63,80 ± 0,30  BOA  

SECA  62,3 ± 0,13  EUTRÓFICO  63,39 ± 0,28  BOA  

P3  

  

CHUVOSA  62,3 ± 0,08  EUTRÓFICO  63,81 ± 0,44  BOA  

SECA  62,3 ± 0,13  EUTRÓFICO  63,33 ± 0,28  BOA  

P4  

  

CHUVOSA  62,3 ± 0,04  EUTRÓFICO  63,76 ± 0,38  BOA  

SECA  62,3 ± 0,10  EUTRÓFICO  63,26 ± 0,27  BOA  

P5  

  

CHUVOSA  62,4 ± 0,08  EUTRÓFICO  63,71 ± 0,20  BOA  

SECA  62,5 0,15  EUTRÓFICO  63,24 ± 0,07  BOA  

MÉDIA  CHUVOSA  62,2 ± 0,08  EUTRÓFICO  63,67 ± 0,31  BOA  

SECA  62,3 ± 0,12  EUTRÓFICO  63,34 ± 0,24  BOA  

Fonte: Autora/2017  

Não foi identificada diferença significativa entre pontos e estações, para fins de 

indicação da classe em termos de IQA e IET, valores médios dos pontos em cada uma das 

estações foram calculados. Estes valores indicaram que os trechos do Rio São Francisco 

apresentaram boa qualidade da água, alta produtividade em relação às condições naturais, 

transparência reduzida, afetados principalmente por atividades antrópicas, nos quais 

ocorrem alterações indesejáveis na qualidade da água, decorrentes do aumento da 

concentração de nutrientes e interferências nos seus múltiplos usos, conforme resultados 

apresentados na Tabela 9.   

Como discutido, anteriormente, a turbidez e a concentração de fósforo no rio São 

Francisco representam o principal problema para a qualidade da água do rio na orla urbana 

do município de Pão de Açúcar, notadamente nos períodos de alta pluviosidade, em função 

da existência de vários tipos de criação de animais no entorno, aliadas a um uso ao despejo 

de esgoto urbano realizado pela população do município.  

6.3 Qualidade da água da rede pública de distribuição  

O sistema de abastecimento de água de Pão de açúcar é dotado de apenas tratamento 

químico da água, por meio de cloração, ou seja, a água é captada no rio São Francisco, é 

clorada e distribuída.  
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A Tabela 10 apresenta os valores médios e os desvios padrão das variáveis 

analisadas nos 10 pontos da rede de distribuição de água. A qualidade da água distribuída 

em Pão de Açúcar foi comparada com as exigências e os requisitos da Portaria nº 2.914, de 

12 de dezembro de 2011, que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da 

qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.  

Na Tabela 10, observa-se que a temperatura da água sofreu pequena variação nos 

dez pontos coletados na rede pública, apresentando média de 24,13 ± 0,59 oC. A 

temperatura da rede de distribuição de Pão de açúcar apresentou menor variação que os 

observados por Araújo et al., 2011, em estudo da qualidade físico-química da água para 

consumo humano, que variou entre 19,2 a 30,1 ºC.  

A cor verdadeira obteve a média de 2,5 ± 0,95 mgPt/L, sendo o P4, P8, P9 e P10 os 

pontos que obtiveram maiores valores médios (Figura 14), atendendo a Portaria de nº  

2.914 de dezembro de 2011.  

Figura 14. Variação da cor verdadeira ao longo do período de coleta na rede de distribuição  

 

 

A medida do grau de interferência à passagem da luz através do líquido, turbidez, 

manteve-se de acordo com a legislação, que é de 5 NTU. Na rede os valores variaram entre 

1,44 ± 1,0 a 3,93 ± 1,47 NTU (Tabela 10). Todos os valores médios atenderam a Portaria 

nº 2.914 de dezembro de 2011. O ponto 10 obteve maior variação da turbidez (Figura 15), 

demostrando maior presença de sólidos em suspensão, conforme Tabela 10.  
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Figura 15. Variação da Turbidez ao longo do período de coleta na rede de distribuição.  

 
Fonte: Autor/2017  

O pH da água sempre próximo a neutralidade (Figura 16), mesmo apresentando 

uma queda em relação ao pH da água bruta (no ponto de captação, P1) que variou em torno 

de 7,5.   

Figura 16. Variação do pH ao longo do período de coleta na rede de distribuição.  
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Tabela 10. Valores médios e desvio padrão dos parâmetros físicos, químicos e microbiológicos da água da Rede Pública do município de Pão de Açúcar.  

    P1  P2 
  P3 

  P4 
  P5 

  P6 
   P7  P8  P9  P10  

MED  DP  MED  DP  MED  DP  MED  DP  MED  DP  MED  DP  MED  DP  MED  DP  MED  DP  MED  DP  
Temperat.  ºC  23,8  0,8  23,7  0,8  23,7  0,9  24,1  0,6  24,1  0,4  24,1  0,08  24,0  0,5  24,2  0,5  24,3  0,5  24,4  0,22  

Turbidez  NTU  2,0  1,6  1,4  1,0  1,5  1,0  1,8  1,4  1,5  1,3  2,1  0,4  2,1  0,4  2,8  0,9  3,3  1,4  3,9  1,4  

Cor verdad.  mgPt  2,37  0,46  2,25  0,37  2,25  0,81  2,5  1  2,37  0,87  2,12  0,65  2,37  0,96  2,5  1,25  2,87  1,37  3,37  1,81  

Condutivid.  µS/cm  86,8  18,3  87,2  14,8  81,4  8,7  81,8  9,8  83,2  8,0  94,1  12,4  90,6  6,9  86,4  8,0  85,7  8,1  91,8  12,6  

pH  UH  6,97  0,33  6,86  0,4  6,96  0,46  7,07  0,43  6,96  0,69  6,71  0,76  6,83  0,47  7,02  0,42  7,04  0,40  6,69  0,43  

Cloretos  mg.L-1  114,6  19,9  114,0  15,0  112,3  18,0  119,1  19,7  126,5  21,3  115,1  25,1  112,5  22,3  123,1  21,1  125,4  18,7  121,1  16,2  

Alcalin. total  mg  
CaCO3.L-1  

8,9  3,6  9,3  3,7  9,5  3,5  11,4  3,8  12,3  2,7  18,6  13,8  21,2  17,6  18,4  14,1  19,0  14,0  19,9  12,5  

Dureza  mg/L  21,8  6,5  24,1  5,2  24,1  4,5  26,7  7,4  30,3  10,1  26,5  9,8  26,3  10,7  29,1  10,8  29,8  11,0  30,8  12,2  

Fósforo total  mg P.L-1  0,003  0,001  0,004  0,002  0,004  0,001  0,005  0,001  0,005  0,0009  0,004  0,0009  0,005  0,001  0,006  0,001  0,004  0,002  0,006  0,001  

OD  %  
saturação  

4,60  2,13  5,58  3,87  4,01  1,59  4,53  2,34  4,98  2,92  5,65  2,62  6,80  3,92  5,69  3,57  6,36  3,68  5,90  3,74  

Cloro  
Residual 

Livre  

  
mg.L-1  

  
1,78  

  
0,39  

  
2,02  

  
0,29  

  
1,90  

  
0,27  

  
1,41  

  
0,21  

  
2,20  

  
0,27  

  
1,67  

  
0,36  

  
1,92  

  
0,24  

  
1,45  

  
0,24  

  
1,55  

  
0,23  

  
1,35  

  
0,19  

DQO  mg.L-1  52,5  49,0  50,3  23,2  54,4  20,3  54,9  20,1  54,1  19,7  48,1  16,2  45,3  17,7  49,0  16,0  49,8  15,2  49,1  15,6  
N-orgânico  mg N.L-1  0,18  0,20  0,30  0,14  0,43  0,17  0,47  0,26  0,23  0,12  0,27  0,14  0,33  0,21  0,37  0,24  0,39  0,21  0,43  0,17  

N-amoniacal  mg N.L-1  0,024  0,019  0,035  0,011  0,033  0,012  0,055  0,018  0,037  0,009  0,042  0,016  0,031  0,010  0,037  0,015  0,056  0,015  0,058  0,018  

N-Nitrito  mg N.L-1  0,004  0,001  0,003  0,001  0,002  0,001  0,005  0,002  0,003  0,001  0,003  0,001  0,002  0,0009  0,002  0,001  0,006  0,001  0,007  0,001  
Sólidos 

Totais  
mg.L-1  5,01  2,26  4,07  1,87  1,87  3,5  4,95  2,48  4,25  2,12  3,97  1,71  3,13  1,86  4,38  2,16  4,98  3,04  7,25  5,1  

Sólidos Fixos  mg.L-1  1,57  1,21  1,60  1,04  2,36  1,53  1,83  1,34  1,56  1,07  1,43  0,67  1,85  1,25  1,51  0,98  1,63  1,07  2,32  1,53  

Sólidos 

volátil.  
mg.L-1  3,43  1,36  2,72  0,89  3,63  1,96  3,12  1,31  2,69  1,30  2,54  1,29  1,85  1,04  2,87  1,23  3,33  1,94  4,92  3,65  

Sulfato  mg.L-1  8,22  5,08  9,1  4,69  8,36  4,56  11,53  4,81  8,48  3,92  8,95  5,75  10,94  6,59  8,52  5,15  12,98  5,91  15,05  7,32  
Colif. totais  NMP/100 

mL  
0,25  0,43  0,25  0,43  0,62  0,93  2,75  0,56  0,25  0,43  1,12  4,75  0,5  0,87  2,62  4,59  5,87  5,31  5,62  5,43  

Escher. Coli  NMP/100 

mL  
0,12  0,21  0,12  0,21  0,12  0,21  1,12  0,21  0,12  0,21  0,43  1,71  0,12  0,21  1,5  2,62  3,12  3,18  3,18  3,25  

Fonte: Autora/2017 
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Os menores valores de pH na rede de distribuição em relação ao da água bruta deve-

se provavelmente a adição do cloro líquido (hipoclorito de sódio) que em pH maior que 7 se 

dissocia formando hipoclorito e liberando hidrogênio.   

A maior variação de mediana no pH ocorreu nos pontos P5, P7, P9 e P10. Esses 

valores atendem o recomendado pela Portaria Nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011, que 

estabelecem faixas ideais de pH entre 6,0 e 9,0. Diante da Figura 14, o P4 obteve maior 

variação de mediana em relação aos demais pontos.   

A Alcalinidade Total foi baixa, apresentou valor médio igual a 14,88 ± 8,96 mg/L e 

a dureza total (Figura 17), que caracteriza a concentração de cálcio e magnésio, teve valor 

médio de 26,98 ± 2,34 mg/L. Os pontos no P5, P8, P9 e P10 apresentaram valor a acima da 

média descrita. A água fornecida a Rede Pública é considerada mole pela presença de sais 

de cálcio e magnésio, não representa risco para a saúde, pelo contrário, o cálcio e o magnésio 

são recomendados para o crescimento e são elementos saudáveis para os dentes e ossos.  

Figura 17. Variação da Dureza Total ao longo do período de coleta na rede de distribuição  

 

  

Em relação à concentração de cloretos na água da rede pública, o resultado geral teve 

uma média igual a 118,39 ± 2,20 mg/L (Figura 18), média inferior a Portaria nº 2.914, de 12 

de dezembro de 2011, que limita um valor máximo de 250 mg/L (Figura 17). O P4, P8, P9 

e P10 apresentaram os maiores valores.  
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Figura 18. Variação de Cloretos ao longo do período de coleta na rede de distribuição.  

 

Em relação ao íon sulfato foi possível observar um valor médio igual a 10,21 ± 5,28 

mg/L, valor baixo quando comparado com a Portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011 

que é de 250 mg/L, não comprometendo a saúde da população que consume a água da rede 

pública. O P10 obteve maior variação de mediana de íons sulfato (Figura 19). Esse resultado 

reflete presença de esgoto.  

Figura 19. Variação de Sulfato ao longo do período de coleta na rede de distribuição  

 
Fonte: Autora/2017  

As medidas de condutividade tiverem maiores valores no P7 e no P10, com médias 

de 90,64 ± 6,93 μs/cm-1 e 91,85 ± 12,62 μs/cm-1, respectivamente. Tais valores se afastaram 

um pouco da média dos dez pontos, que foi igual a 86,94 ± 10,78 μs/cm-1. A condutividade 

elétrica está relacionada com a presença de íons dissolvidos na água (como por exemplo 
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cloretos e sulfatos), que são partículas carregadas eletricamente. Quanto maior a quantidade 

de íons dissolvidos, maior será a condutividade elétrica da água que pode variar também de 

acordo com a temperatura e o pH.  

Deve ser destacado também o teor de oxigênio dissolvido, que apresentou valor 

médio de 5,41 ± 3,04 mg/L. As menores concentrações de OD foram observadas nos pontos 

P1 a P5, e as maiores nos pontos P6 a P10 (Figura 20). Araújo, 2011, observou elevado nível 

de oxigênio dissolvido em alguns pontos, como na caixa d’água central (8,3 mg/L), e na 

torneira de uma das residências (7,5 mg/L). A baixa concentração de OD no P4, P8 e P10 

favoreceu ao desenvolvimento de bactérias anaeróbias, como a Escherichia coli.  

Figura 20. Variação de Oxigênio Dissolvido ao longo do período de coleta na rede de distribuição.  

 
Fonte: Autora/2017  

 A DQO foi verificada diferenças significativas em relação à média total, 50,78 ± 21,35 

mg/L, e apresentaram comportamento inverso a concentração de OD, ou seja principalmente 

os P1 a P5 apresentaram maiores valores de DQO e os pontos P6 a P10 os menores valores 

(Figura 21). Isto sugere um consumo de OD para degradação de matéria orgânica nestes 

pontos. A DQO na água bruta, no ponto de captação no Rio São Francisco, obteve como 

média 35,9 ± 21,2 mg/L. O acréscimo de DQO na Rede Pública pode estar relacionado com 

a maior aumento da quantidade de matéria orgânica suscetível de ser oxidada, esgoto urbano 

e lixo a céu aberto.  
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Figura 21. Variação de DQO ao longo do período de coleta na rede de distribuição.  

 

O nitrogênio total NTK apresentou valor médio baixo, de 0,34 ± 0,18 mg/L, com 

nitrogênio amoniacal de 0,041 ± 0,014 mg/L, tal valor não sofreu grande variação em relação 

aos demais pontos da rede pública. Os valores de nitrito também foram baixos, pode-se 

observar um valor médio de 0,0041 ± 0,001 mg/L, indicando baixas concentrações de 

nitrogênio na rede (Figura 21 e Figura 22). Atendendo ao padrão de potalidade contido pela 

Portaria 2.914 de 2011, que estabelece 1 mg/L.   

Figura 22. Variação de Nitrogênio Total ao longo do período de coleta na rede de distribuição.  

 
Fonte: Autora/ 2017  

 A máxima concentração de nitrogênio amoniacal ocorreu no P4, P9 e P10. Pode-se observar 

que as medianas de cada ponto se comportaram de forma diferente durante o período de 
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coleta, como pode ser observado, na Figura 23, o P4, P6, P8, P9 e P10 houve maiores valores 

de mediana.   

 Figura 23. Variação de Nitrogênio Amoniacal ao longo do período de coleta na rede de distribuição.  

 

 As concentrações de nitrito foram maiores no P4, P9 e P10, não passaram de 0,007 ± 0,001 

mg/l. os resultados de nitrito ocorreu pela reação de oxidação do amônio, representando o 

estado intermediário de oxidação entre o amônio e o nitrato no ciclo do nitrogênio (Figura 

24).  

Figura 24. Variação de Nitrito ao longo do período de coleta na rede de distribuição  

 

  A concentração de fósforo total, apresentou valor médio de 0,0049 ± 0,001 mg/L.  

Os valores nos dez pontos não obtiveram grande variação em relação à média (Figura 25).   
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Figura 25. Variação de Fósforo Total ao longo do período de coleta na rede de distribuição  

 

Nos dados referentes ao parâmetro de sólidos totais se observou que a média total 

dos valores foi igual a 4,80 ± 2,61 mg/L, em relação ao valor médio de sólidos fixos 

encontrou-se um resultado igual a 1,76± 1,72 mg/L e de sólidos voláteis resultou um valor 

igual a 3,11 ± 1,60 mg/L, tendo o P4, P8, P9 e P10 os maiores valores, justificados pela 

maior concentração de minerais, ânion e cátions (Figura 26).  

Figura 26. Variação de Sólidos Totais ao longo do período de coleta na rede de distribuição  

 

 O cloro é o produto mais utilizado na desinfecção da água, sendo a sua presença em 
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agente químico para desinfecção consiste em manter a proteção residual satisfatória, mesmo 
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com estratégias variáveis de armazenamento. A cloração diminuiu a presença de bactérias, 

principalmente coliformes totais e termotolerantes, além de evidenciar ausência de detecção 

da Salmonella sp., quando os níveis de cloro livre se apresentam superiores a 0,1 mg/L. Pela 

Portaria nº 2.914/2011, o limite mínimo de cloro residual na ponta de rede do sistema de 

abastecimento de água para consumo humano é de 0,2 mg/L e o máximo é de 2 mg/L. A 

Figura 27 apresenta a variação da concentração de cloro nos pontos estudados.  

Figura 27. Concentração de Cloro Residual Livre na Rede Pública do município de Pão de Açúcar  

 

  

Como pode ser observado na Figura 27, a concentração de cloro residual livre foi 

sempre alta, maiores que 1,0 mg/L. Em alguns pontos o resultado mostrou valores maiores 

que o limite da legislação que é de 2 mg/L (pontos P1, P2, P3, P5 e P7). A concentração 

média geral do cloro residual livre, para o período estudado, foi de 1,72 ± 0,27 mg/L.   

Essas elevadas concentrações de cloro residual, certamente, devem-se ao fato de que 

o tratamento de água é apenas químico, não existe filtração, e a água bruta apresenta 

concentrações de nitrogênio na forma amoniacal com valor médio de 0,9 mg/L no ponto de 

captação (P1). Na presença de amônio, o cloro rapidamente reage com o mesmo formando 

as cloraminas. E para levar a cloração ao breakpoint (ponto onde todo amônio é oxidado) é 

necessária uma relação Cl/N-NH4 de 7,6, e, portanto, faz-se uma supercloração.  

Por outro lado, em Pão de Açúcar é utilizado hipoclorito de sódio como agente 

desinfetante. Ao ser adicionada na água o hipoclorito se dissocia formando ácido 
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hipocloroso, que por sua vez em pH acima de 7,0 (como é o caso do pH da água bruta) se 

dissocia formando hipoclorito, conforme equações 1 e 2.  

NaOCl + H2O → HOCl + Na
+ + OH -   Ácido hipocloroso ........... Equação 1  

HClO →H+ + OCl-                  Hipoclorito ....................... Equação 2  

Ocorre que o poder bactericida do hipoclorito e das cloraminas é muito inferior a do 

ácido hipocloroso, e certamente, devido a isso, e apesar dos altos valores de cloro residual, 

ainda se verificou a presença de Coliformes totais e Escherichia Coli na rede de distribuição 

pública no município de Pão de Açúcar, em todos os dez pontos na água distribuída para a 

população.  

Os coliformes totais estiveram presentes nos dois períodos avaliados, o seco e o 

chuvoso. A média total do parâmetro biológico Coliformes Totais foi igual a 2,17 ± 2,37 

NMP/100mL. Embora os valores sejam baixos, a Portaria 2914/2011 exige a sua 

ausência/100mL. Como apresentado na Tabela 9, os pontos P4, P6, P8, P9 e P10 são os que 

apresentam maiores valores.   

Quanto as Escherichia coli, os pontos P4, P6, P8, P9 e P10 foram os que apresentaram 

maiores valores médios 1,12 ± 0,21 NMP/100 mL, 1,12 ± 1,71 NMP/100mL, 1,5 ± 2,62 

NMP/100mL, 3,12 ± 3,18 NMP/100ml e 3 ± 3,25 NMP/100mL, respectivamente. De todas 

as amostras coletadas na rede pública durante o período chuvoso e seco, 38,75% delas 

mostraram a presença de Escherichia coli.  

A contaminação pode ser atribuída às condições sanitárias inadequadas, maior 

saturação da água por compostos orgânicos carreados no período chuvoso, contaminação na 

rede, dentre outras inúmeras contaminações de origem pontual (Alves, 2010).   

O resultado microbiológico na rede pública tem uma relação com o parâmetro de 

cloro residual livre, podendo-se observar que nos pontos P4, P6, P8, P9 e P10 por 

apresentarem as menores concentrações de cloro, embora ainda dentro dos valores que é 

exigido pelos padrões de potabilidade, podem ter permitido proliferação de microrganismos 

como Escherichia coli. Pelo gráfico de correlação de ambos os parâmetros foi possível 

observar uma proporcionalidade significativa (R2= 0,1592), porém com sinal negativo, 

conforme coeficiente de correlação de Pearson r = - 0,399 (Figura 28).  
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No sistema de distribuição de água potável do município de Pão de Açúcar, a 

qualidade pode sofrer uma série de mudanças, fazendo com que a potabilidade da água na 

torneira do usuário se diferencie da qualidade da água que deixa a estação de tratamento.  

Tais mudanças podem ser causadas por variações químicas e biológicas, por uma perda de 

integridade do sistema de distribuição da água, em virtude da idade, tipo, projeto e 

manutenção da rede, como também a qualidade do tratamento da água (FREITAS, 2001).  

Figura 28: Correlação entre o parâmetro microbiológico (Escherichia coli/ 100ml) e Cloro Residual  
Livre (mg/L) durante o período chuvoso e seco no ano de 2016 no município de Pão de Açúcar  

 
   Fonte: Autora/ 2016  

O sistema de abastecimento de água observado foi enquadrado em um dos níveis de 

vulnerabilidade considerados e apresentados qualitativamente, em resposta a um tratamento 

inadequado da água distribuída na rede pública do município de Pão de Açúcar, visto que a 

qualidade da água bruta requer um tratamento que não seja apenas a desinfecção.  

Esses fatores que comprometem a qualidade da água da rede pública  de distribuição 

da água da cidade, que associados às precárias condições de saneamento básico contribuem 

no aparecimento das doenças diarreicas de veiculação hídrica, como, por exemplo, febre 

tifóide, cólera, Salmonelose, Shigelose e outras gastroenterites, poliomielite, hepatite A, 

verminoses, amebíase e giardíase, têm sido responsáveis por vários surtos epidêmicos e pelas 

elevadas taxas de mortalidade infantil, relacionadas à água de consumo humano.  

No P4, o lixo é um problema presente ao redor das residências, sendo que sua 

disposição em terrenos baldios a céu aberto é um fator de degradação ambiental e de 

proliferação de vetores e doenças no meio urbano, cabendo ao município organizar e 

disciplinar os serviços de coleta e disposição final de resíduos.  
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Os altos valores de cloro residual livre observados contribuem para um efeito 

benéfico contra bactérias, mas como não existe tratamento para remover as impurezas da 

água, o cloro não foi totalmente efetivo. Além disso, elevadas concentrações de cloro 

também podem apresentar problemas de saúde pública para a população, pois a alta a 

concentração desse elemento químico causa primeiramente irritação na pele, olhos, etc. Por 

outro lado, o cloro em presença de matéria orgânica reage formando os nocivos 

trihalometanos com potencial cancerígeno.  

Como já abordado anteriormente, a concentração de cloro residual livre em cada 

ponto da rede pública depende do pH da água bruta, e o pH da água de distribuição pode 

variar em função das reações entre o cloro, a água e outros elementos que estejam presentes 

na mesma ou que causem a sua contaminação ao longo da rede de distribuição. Nos pontos 

onde a concentração de cloro residual livre foi menor, o pH foi maior, conferindo uma menor 

acidez.  

Pelo teste de correlação de ambos os parâmetros foi possível observar uma 

proporcionalidade significativa (R2= 0,0475), porém com sinal negativo, conforme 

coeficiente de correlação de Pearson r = - 0,69802 (Figura 29).  

Figura 29: Correlação entre o parâmetro pH (UH) e Cloro Residual Livre (mg/L) durante o período 

chuvoso e seco no ano de 2017 no município de Pão de Açúcar.  

 
Fonte: Autora/ 2016  

  

Pela Tabela 12, pelo Teste de T- Student, pode-se observar que a comparação das 

médias dos parâmetros de temperatura, pH, turbidez, cor, cloreto, dureza, nitrito, sulfato e 

sólidos totais com os valores limites contidos na Portaria 2.914/2011 apresentaram a hipótese 

de diferença entre as médias nula (Tabela 8). Os valores de P (valor-P) analisados estão 
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dentro do intervalo de confiança estabelecido pelo valor t crítico bi-caudal, isso justifica que 

as diferenças das médias nos dados nas amostras não foram estatisticamente significativas, 

ou seja, estão abaixo ou no limite estabelecido pela resolução. A média dos parâmetros de 

cloro residual livre, Escherichia Coli e Coliformes Totais apresentaram valores P fora do 

intervalo de confiança, como foi verificado na Tabela 8, então os valores de média desses 

dois parâmetros foram estatisticamente significativamente.  

Enquanto, no parâmetro de Cloro Residual Livre, Coliformes totais e Escherichia 

Coli, estes apresentaram um valor-P mais próximo de 0,05, (Tabela 12), isso significa que 

as diferenças foram estatisticamente significativas em relação ao valor da legislação, existe 

uma maior variância dos resultados em relação aos valores da portaria definida e 

possivelmente esses parâmetros precisam ser avaliados criteriosamente, pois podem a longo 

tempo comprometer a qualidade da água consumida pela população do município de Pão de 

Açúcar.   

Tabela 12. Teste de comparação das médias - Teste de T – Student (Parâmetro da qualidade da água 

na rede pública do município de Pão de Açúcar x Valores contidos na Portaria 2.914/11).  

  

PARÂMETRO X RESOLUÇÃO NO  

357/2005  

Nº de 

Amostra  T 

  

ESTE T STUDENT (α= 0,05)  

    Ho  valor-P  t crítico bi-caudal   

Temperatura X *Resolução  14  0  6,83508E-17  1,99045021  

pH X *Resolução  14  0  1,7846E-06  1,97994544  

Turbidez X Resolução  14  0  1,9946E-06  1,87494540  

Cor X Resolução  14  0  5,75323E-54  1,954945415  

Cloreto X Resolução  14  0  0,002460167  1,284945416  

Dureza X Resolução   14  0  6,6423E-128  1,974450210  

Cloro Residual Livre X Resolução  14  1  1,243781210  1,090450213  

Nitrito X Resolução  14  0  9,017E-208  1,970450210  

Sulfato X Resolução  14  0  2,34469E-16  1,994745415  

Sólidos Totais X Resolução  14  0  1,76569E-17  1,974945416  

Escherichia Coli X Resolução  14  1  1,900554601  1,470450214  

Coliformes Totais X Resolução  14  1  1,345554601  1,214945415  

 Fonte: Autora/ 2016  

As características da água a ser tratada para o consumo humano têm influência 

marcante no processo de desinfecção. A sua qualidade final depende muita das 

características do manancial que a fornece e do processo de tratamento a qual ela é submetida 
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na ETA, pois, alguns microrganismos dificilmente são removidos mesmo quando a mesma 

ao tratamento convencional de água para abastecimento público. No caso de Pão de açúcar 

que o tratamento é apenas a desinfecção o elemento químico desinfetante, cloro, é 

responsável também pela degradação do material orgânico, numa reação química 

denominada oxirredução.  

Vale ressaltar que a contaminação observada pode, também, não ser totalmente 

proveniente da rede pública (pelo alto teor de cloro verificado), mas devido à falta de 

cuidados por parte da população com o manuseio da água, embora tenha sido feita a devida 

higienização de cada ponto no momento de coleta de amostras de água.  

A não integralidade desse sistema indica que desinfecção na estação de tratamento 

não é suficiente para garantir a permanência do cloro residual livre. Tal realidade é agravada 

pela contaminação da água da rede pública que pode ocorrer no próprio domicílio, pela falta 

de manutenção dos reservatórios de água domiciliares, pela sua localização, pela ausência 

de cuidados com o manuseio e higiene, etc.  

6.4. Levantamento das principais doenças de veiculação hídrica  

 Os dados fornecidos pela Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas (Tabela13) mostram 

que as principais doenças de veiculação hídrica ocorridas no município de Pão de Açúcar 

foram cólera, Leptospirose, hepatites, dengue e doenças diarreicas (predominantes nas 

crianças, e responsáveis pelo retardo do crescimento físico).   

Tabela 13 – Ocorrência (casos) e incidência (casos/100.000 hab) de doenças entre 2011 e 2016.  

  BAIRRO  Cólera  Leptospirose  Hepatites  Dengue  Diarreias  

2011  Ocorrência  01  01  02  06  714  

Incidência  4,22  4,22  8,45  25,36  3018,89  

2012  Ocorrência  00  00  01  06  1197  

Incidência  00  00  4,22  25,36  5061,09  

2013  Ocorrência  00  01  01  05  1648  

Incidência  00  4,22  4,22  21,14  6967,99  

2014  Ocorrência  00  01  03  08  1266  

Incidência  00  4,22  12,68  33,82  5352,83  

2015  Ocorrência  00  00  01  10  1213  

Incidência  00  00  4,22  42,28  5128,74  

2016  Ocorrência  01  01  05  10  1857  

Incidência  4,22  4,22  21,14  42,28  7851,67  
Fonte: Autora/ 2017  
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A cólera foi a doença com menor número de ocorrência, 02 casos ao longo dos 6 anos 

de estudo, um no ano de 2011 e outro em 2016. Esta é uma doença causada pela ingestão 

oral de água contaminada pela bactéria Vibrio cholerae que se reproduz rapidamente no 

intestino do indivíduo, provocando diarreias intensas devido a liberação no intestino do 

infectado de uma potente toxina. Essa doença é exclusivamente humana e está diretamente 

ligada ao lançamento de fezes em lugares aquáticos inadequados, principalmente quando 

ocorre a deposição do esgoto cloacal em corpos d’água que os indivíduos usam sem nenhum 

tratamento prévio. Também pode ser transmitida através do consumo de água e alimentos 

contaminados pela bactéria (Tabela 13).   

Os dados dos últimos 6 anos mostraram uma ocorrência de 04 casos de leptospirose, 

uma doença infecciosa aguda, causada por uma bactéria do gênero Leptospirose, transmitida 

pela urina de alguns animais (bovinos, suínos caninos, roedores, entre outros), sendo o mais 

comum, a transmissão pela urina do rato. Geralmente está associada à presença do lixo por 

favorecer a proliferação de vetores, mas o risco de infecção aumenta muito após enchentes 

nas zonas urbanas. Foi registrado apenas um caso nos anos 2011, 2013, 2014 e 2016.  

Quanto a hepatite, esta é uma doença infecciosa causadas pelos vírus dos tipos A, B, 

C, D, E e F. Dentre estas, apenas as hepatites A e E, tem relação com a água e o saneamento 

básico. As hepatites A e E, são transmitidas via fecal (contato com água contaminada por 

fezes) e oral pelo consumo de água ou alimentos contaminados com o vírus. Em Pão de 

Açúcar verificou-se uma ocorrência 13 casos ao longo dos 6 anos de estudo. Sendo que o 

ano de 2016 foi o que apresentou maior número de casos (Tabela 11).  

A dengue foi a segunda maior doença de veiculação hídrica verificada em Pão de 

Açúcar (45 casos em 6 anos). Essa é uma doença febril aguda, provocada por um arbovírus, 

do gênero Flavivirus, que é transmitido principalmente pela picada do mosquito Aedes 

aegypti previamente infectado por uma pessoa contaminada. Incide principalmente nas 

cidades, devido o acúmulo de água limpa ou levemente poluída em variados objetos, caixas 

d’água, cisternas, poças ou qualquer lugar que contenha água limpa e parada, principalmente 

após algumas chuvas.  

No entanto a maior ocorrência e incidência de doença de veiculação hídrica foram as 

diarreias, com 7895 casos ao longo dos 5 anos estudado, com maior incidência tendo 

ocorrida no ano de 2016. A causa mais comum da diarreia é a infecção por vírus, bactérias 

ou outros parasitas que entram no organismo, causando gastroenterite, inflamação aguda que 

compromete os órgãos do sistema gastrointestinal. Há dois tipos de diarreias a aguda e a 
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crônica. A diarreia aguda está geralmente relacionada à infecção bacteriana, viral ou 

parasítica. Diarreia crônica é geralmente relacionada a desordens como síndrome do 

intestino irritável ou doença inflamatória intestinal. Diarreia é uma causa comum de morte 

em países em desenvolvimento, e a segunda causa mais comum de morte de bebês no mundo, 

pois a perda de líquidos pode ocasionar desidratação e desequilíbrio de eletrólitos. As 

diarreias virais e bacterianas são geralmente adquiridas pela ingestão água e alimentos 

contaminados com fezes humanas ou animais, e deficiência de hábitos de higiene (Tabela 

11).  

Como visto, as principais doenças de veiculação hídrica verificadas em Pão de Açúcar 

estão relacionadas a ingestão de água e alimentos contaminados (diarreias, cólera e hepatite), 

contato primário com água contaminada (hepatite e cólera), decorrente de acúmulo de lixo 

que proliferam vetores que transmitem a leptospirose em eventos de alagamentos, e pelo 

acúmulo de água que favorece a proliferação de mosquitos causadores da dengue. Destas, a 

dengue e as diarreias predominam na cidade.  

Em Pão de Açúcar verificou-se que mesmo mantendo-se a cloração no limite máximo 

permitido pelos padrões de potabilidade, a água da rede de distribuição ainda apresentou 

eventos com presença de coliformes totais e fecais nos pontos de coleta. Com relação a 

balneabilidade o ponto P5 apresentou eventos fora dos padrões de balneabilidade.  

Algumas medidas tomadas pelo próprio indivíduo podem reduzir exponencialmente a 

probabilidade de contaminação por essa doença, como o cuidado com a higiene pessoal, a 

cloração ou fervura da água que é ingerida, assim como lavar bem os alimentos antes de 

consumi-los. Como as principais doenças foram a dengue e as diarreias, campanhas 

educativas sobre acumulo de águas paradas, hábitos higiênicos eficientes e cuidados com a 

água e alimentos ingeridos, podem contribuir com a diminuição das ocorrências dessas 

doenças.  

6.5. Perfil epidemiológico  

 O levantamento epidemiológico foi realizado com uma amostragem de 260 pessoas, ou seja, 

260 questionários, e os principais agravos à saúde devido a doenças de veiculação hídrica foram 

dengue e diarreias. Val ressaltar que a dengue não foi citada nas entrevistas, mas foi verificada 

nos dados do DATASUS. Na avaliação do perfil habitacional da população pesquisada, 

através das visitas domiciliares, destaca-se como risco à saúde principalmente a precariedade 

dos domicílios, pois eram inadequados na estrutura, no acabamento e nas tubulações de água 

e esgoto, 76,9 % eram do tipo alvenaria, enquanto que 5,4 % eram feitos de madeira. A 

http://www.copacabanarunners.net/desidratacao.html
http://www.copacabanarunners.net/desidratacao.html
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maioria dos usuários (65%) respondeu que o destino de dejetos era para fossas. Sobre o lixo 

urbano, 77,3% dos entrevistados afirmaram que era coletado. A Tabela 12 informa sobre as 

características sanitárias dos usuários entrevistados.  

Tabela 14- Aspectos sanitários da população do município de Pão de Açúcar no período de 2016, entre 

os meses de abril a novembro  

VARIÁVEIS ANALISADAS  
DADOS DO DATASUS (2011 –  

2016) - N° 6560  

  %  %  

Domicílio      

Bloco  8,0  2,5  

Madeira  5,4  0,001  

Taipa  9,7  2,6  

Alvenaria  76,9  94,9  

Destino de dejetos      

Céu aberto  21,2  14  

Esgoto  13,8  0,1  

Fossa  65  85,9  

Lixo    100  

Coletado  77,3  66,6  

Queimado  11,5  16,9  

Céu Aberto  11,2  16,5  

Tratamento de água  100  100  

Filtrada  1,4  0,9  

Fervida  1,0  0,1  

Clorada  94,5  91,7  

Sem Tratamento  3,1  7,3  

Fonte de Abastecimento d’água      

Clandestina  15,4  13,4  

Poço  7,7  6,2  

Rede Pública  76,9  80,3  

Doenças de veiculação hídrica      

Sem nenhum caso  69,4  46,7  

Cólera  9,6  18,3  

Hepatite A  3,8  7,6  

Leptospirose  1,9  2,9  

Infecções intestinais parasitárias  
(Diarreia)  

15,3  24,5  

             Fonte: Autora/ 2016  
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Dentre as questões de saneamento, destaca-se a variedade de formas de obtenção 

da água a ser utilizada nas residências, 76,9% dos entrevistados recebem água pela rede 

pública, e 94,5% do total de pessoas interrogadas dizem que o tipo de tratamento é a cloração.  

É importante ressaltar que, se a água não for devidamente tratada, pode afetar a 

saúde do homem de várias maneiras: pela ingestão direta, na preparação de alimentos, na 

higiene pessoal e nas atividades de lazer.   

O perigo à saúde se deve ao fato de que a água pode ser um importante veículo de 

agentes biológicos e químicos potencialmente nocivos ao homem. Quando há falta de 

cuidado e efetivo tratamento, compromete a saúde, o bem-estar da comunidade e contribui 

no aparecimento de doenças de veiculação hídrica. Na população avaliada, infecções 

intestinais parasitárias, que causam diarreia, foram a mais citada, com 15,3%.   
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7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  

De acordo com os resultados das amostras do Rio São Francisco, observou-se que os 

parâmetros avaliados estão de acordo com os requeridos para rio classe II da CONAMA 

357/2005, exceto para os parâmetros OD (1,5 mg/L), DBO (10 mg/L) e fósforo (0,06 mg/L), 

que apresentaram valores acima dos limites recomendados para o enquadramento. Porém, os 

valores de IQA e IET classificam a qualidade de suas águas como BOA e EUTROFICO, 

respectivamente, demonstrando que o rio se encontra com vida aquática abundante.  

Os dados obtidos demonstram que o rio vem sofrendo impacto pela ação antrópica, 

principalmente com a descarte de esgoto sanitário no ponto 4 onde acontece o embarque e 

desembarque de embarcações que fazem a travessia do rio, e no ponto 5 localizado na frente 

da Unidade de Emergência do município e de banheiros públicos.  

Os resultados nas amostras da rede pública também demonstraram que os parâmetros 

físico-químicos estão de acordo com os padrões de potabilidade da Portaria 2914/2011, no 

entanto os dados microbiológicos 38,75% das amostras analisadas (pontos P1 a P10) 

apresentaram Escherichia coli, mesmo com concentração de cloro em torno de 2,0 mg/L.   

As principais doenças de veiculação hídrica corridas no município de Pão de Açúcar, 

foram cólera, leptospirose, hepatites, dengue e doenças diarreicas, com predominância desta 

última (7895 casos nos últimos 6 anos) que é uma doença associada a ingestão de água e 

alimentos contaminados, e a hábitos higiênicos.  

No perfil epidemiológico destaca-se como risco à saúde principalmente a precariedade 

dos domicílios, pois eram inadequados nas tubulações de água e esgoto, 76,9% eram do tipo 

alvenaria, enquanto que 5,4% eram feitos de madeira. A maioria dos usuários (65%) 

respondeu que o destino de dejetos era para fossas.  

Recomenda-se o desenvolvimento de um trabalho de educação sanitária junto à 

população do meio urbano, aliada à adoção de medidas preventivas visando à preservação 

das fontes de água, um tratamento dotado de filtração das águas de abastecimento e não 

apenas tratamento químico por cloração, aliada a coleta e tratamento dos esgotos sanitários, 

visando minimizar os riscos de ocorrência de doenças de veiculação hídrica.  

Recomenda-se o monitoramento da qualidade microbiológica e sanitária da água do 

Rio São Francisco, para uso de contato primário, indicando os pontos de balneabilidade 

próprios e impróprios de acordo com a CONAMA 274/2000.  

  



      82  

  

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS   

Agência Nacional de Águas (ANA).  Panorama da Qualidade das Águas Subterrâneas no  

 Brasil.  Brasília,  2005.  Disponível  em:  

<Http://www.ana.gov.br/sprtew/recursoshidricos.asp> Acesso em: 14 fev. 2016;  

Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução (ANVS) - RDC nº 12, de 2 de janeiro 

de 2001. Aprova o regulamento técnico sobre padrões microbiológicos para alimentos.  

Agenda 21. Proteção da qualidade e do abastecimento dos recursos hídricos: aplicação dos 

critérios integrados no desenvolvimento, manejo e uso dos recursos hídricos. Rev. 

Supl. Águas, p. 14-33, 1996.  

Alagoas, Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos. Programa Água 

Doce. Fase I - Diagnóstico Socioambiental e Técnico. Município de Pão de Açúcar.  

Junho de 2013. GAMA, Engenharia de Recursos Hídricos. Disponível em:  

<http://www.semarh.al.gov.br/programas/arquivos-para-baixar/fase-i- 

diagnosticosocioambientaltecnico/Municipio%20de%20Pao%20de%20Acucar.pdf/at 

_download/file>. Acesso em: 01/04/2016;  

Alves, L. M. C. Qualidade da água de múltiplos usos na microrregião de Itapecuru-

MirimMa. Jaboticabal - São Paulo – Brasil. Junho – 2010. Disponível em:  

<http://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/103810/alves_lmc_dr_jabo.pdf?

s equence=1>. Acesso: 11 de Janeiro de 2017.  

Amaral, A.L.P. Microrganismos indicadores da qualidade da água. 2007. 40p. Monografia  

(Especialização em Microbiologia no Instituto de Ciências Biológicas). Universidade 

Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte-MG. Disponível em: 

<http://www.microbiologia.icb.ufmg.br/monografias/25.PDF>. Acesso em: 05 fev. 

2016.   

Amaral, L. A.; Nader Filho, A.; Rossi Junior, O. D. et al. Água de consumo humano como 

fator de risco à saúde em propriedades rurais. Revista Saúde Pública, v.37, n.4, São 

Paulo, 2003;  

APHA-AWWA-WPCF. Standard methods for the examination of water and wastewater. 

American Public Health Association 20ª Edition, Washigton D.C., p. 3118, 2003;  

Aragão, F. I. Reservatório domiciliares de Porto Alegre: análise das características da 

qualidade da água. 2011. 85 f. Trabalho de Diplomação (Graduação de Engenharia 

Civil) – Departamento de Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul, Porto Alegre;  

Araújo, V. S.; Araújo, A. L. C.; Santos, J. P., 2007. Monitoramento das águas do rio 

Mossoró/RN, no período de abril/2005 a julho/2006;  

Araújo, G. F. R.; Tonani, K. A. A.; Julião, F. C.; Cardoso, O. O.; Alves, R. I. S.; Ragazzi, 

M. F.; Sampaio, C. F.; Segura-Munoz, S. I. Qualidade físico-química e microbiológica 

da água para o consumo humano e a relação com a saúde: estudo em uma comunidade 

rural no estado de São Paulo. O Mundo da Saúde, v.35, p.98-104, 2011.  

Barbosa, H. R. & Torres, B. B. 2000. Microbiologia Básica. Ed. Atheneu, 196p;  

Barros, L.R. O Índice do estado trófico e sua adaptação para os sistemas lênticos do 

semiárido cearense. Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado Profissional em 

Gestão de Recursos Hídricos do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental 

http://www.semarh.al.gov.br/programas/arquivos-para-baixar/fase-i-diagnostico%20socioambientaltecnico/Municipio%20de%20Pao%20de%20Acucar.pdf/at_download/file
http://www.semarh.al.gov.br/programas/arquivos-para-baixar/fase-i-diagnostico%20socioambientaltecnico/Municipio%20de%20Pao%20de%20Acucar.pdf/at_download/file
http://www.semarh.al.gov.br/programas/arquivos-para-baixar/fase-i-diagnostico%20socioambientaltecnico/Municipio%20de%20Pao%20de%20Acucar.pdf/at_download/file
http://www.semarh.al.gov.br/programas/arquivos-para-baixar/fase-i-diagnostico%20socioambientaltecnico/Municipio%20de%20Pao%20de%20Acucar.pdf/at_download/file
http://www.semarh.al.gov.br/programas/arquivos-para-baixar/fase-i-diagnostico%20socioambientaltecnico/Municipio%20de%20Pao%20de%20Acucar.pdf/at_download/file
http://www.semarh.al.gov.br/programas/arquivos-para-baixar/fase-i-diagnostico%20socioambientaltecnico/Municipio%20de%20Pao%20de%20Acucar.pdf/at_download/file
http://www.semarh.al.gov.br/programas/arquivos-para-baixar/fase-i-diagnostico%20socioambientaltecnico/Municipio%20de%20Pao%20de%20Acucar.pdf/at_download/file
http://www.semarh.al.gov.br/programas/arquivos-para-baixar/fase-i-diagnostico%20socioambientaltecnico/Municipio%20de%20Pao%20de%20Acucar.pdf/at_download/file
http://www.semarh.al.gov.br/programas/arquivos-para-baixar/fase-i-diagnostico%20socioambientaltecnico/Municipio%20de%20Pao%20de%20Acucar.pdf/at_download/file
http://www.semarh.al.gov.br/programas/arquivos-para-baixar/fase-i-diagnostico%20socioambientaltecnico/Municipio%20de%20Pao%20de%20Acucar.pdf/at_download/file
http://www.semarh.al.gov.br/programas/arquivos-para-baixar/fase-i-diagnostico%20socioambientaltecnico/Municipio%20de%20Pao%20de%20Acucar.pdf/at_download/file
http://www.semarh.al.gov.br/programas/arquivos-para-baixar/fase-i-diagnostico%20socioambientaltecnico/Municipio%20de%20Pao%20de%20Acucar.pdf/at_download/file
http://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/103810/alves_lmc_dr_jabo.pdf?sequence=1
http://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/103810/alves_lmc_dr_jabo.pdf?sequence=1
http://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/103810/alves_lmc_dr_jabo.pdf?sequence=1
http://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/103810/alves_lmc_dr_jabo.pdf?sequence=1
http://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/103810/alves_lmc_dr_jabo.pdf?sequence=1


      83  

  

da Universidade Federal do Ceará, como parte dos requisitos parcial para obtenção do 

Título de Mestre em Gestão de Recursos Hídricos. Fortaleza, 2013. Disponível 

em:<http://www.repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/11599/1/2013_dis_lrbarros.pdf>. 

Acesso em 20 de Dez de 2016;   

BARROS, R.T.V.; CHERNICHARO, C.A.L.; HELLER, L.; VON SPERLING, M. (ed)         

         Manual de saneamento e proteção ambiental para apoio aos municípios (Volume 2).       

         Belo Horizonte: Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental - DESA-UFMG   

        / Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM. 1995;  

Bernardes, R.S.; Abreu, L.M.A. Dornas, M., 2000. O índice da qualidade da água distribuída 

à população do Distrito Federal. 20º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e 

Ambiental:1099-1107;  

Bettega, Janine Maria Pereira Ramos. Métodos analíticos no controle microbiológico de 

agua para consumo humano. Cienc. agrotec. [online]. 2006, vol.30, n.5, pp.950-954. 

ISSN 1413-7054;  

Bhowmik, A.K.; Alamdar, A.; Katsoyiannis, I.; Shen, H.; NadeemAli, Ali, M.S.; Bokhari, 

H.; Schäfer, R.B.; Eqani, S.A.M.A.S. Mapping human health risks from exposureto 

trace metal contamination of drinking water sources in Pakistan. Science of the Total  

 Environment538 (2015)  306–316.  Disponível:  

<http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.08.069.Acesso em: 04 fev. de 2016>;  

Bollmann, H.A., 2001. O uso de indicadores não comensuráveis para avaliar a qualidade das 

águas. Oficina para definição de indicadores mínimos de qualidade. MMA. Brasília, 

DF;  

Bollmann, H.A.; MARQUES, D. M., 2000. “Bases para a estruturação de indicadores de 

qualidade de água”, RBRH. 5(1):37-60;  

Bolivar, A. M. (2001) – Avaliação da ocorrência e do transporte de microrganismos no 

aqüífero freático do cemitério de Vila Nova Cachoeirinha, município de São Paulo. 

Tese de Doutoramento. USP/ Instituto de Geociências. São Paulo – SP. 114p;  

Brasil. LEI N° 4.986, DE 16 DE MAIO DE 1988. Disponível em: <http://ima.al.gov.br/wp-

content/uploads/2015/03/Lei-nb0-4.986_88.pdf>. Acesso em 24 de Jan de 2017.  

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Departamento de Informática do SUS. 

DATASUS trajetória 1991-2002. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2002a. 62 

p. (Série G. Estatística e Informação em Saúde);  

Brasil. Departamento de Atenção Básica – DAB. Desenvolvido pelo Núcleo de Tecnologia 

da Informação – NTI. Disponível em: 

<http://dab2.saude.gov.br/sistemas/notatecnica/frmListaMunic.php>. Acesso em: 24 

de Jan de 2017.  

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de  

Vigilância Epidemiológica. Guia de vigilância epidemiológica / Ministério da Saúde, 

Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica. – 7.  

ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2009;  

Brasil. Resolução nº 357, de 17 de março de 2005/ Ministério do Meio Ambiente. Brasil. 

Disponível em:<http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res05/res35705.pdf>. 

Acesso em: 14 fev. 2016;  

http://www.repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/11599/1/2013_dis_lrbarros.pdf
http://www.repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/11599/1/2013_dis_lrbarros.pdf
http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.08.069
http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.08.069
http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.08.069
http://ima.al.gov.br/wp-content/uploads/2015/03/Lei-nb0-4.986_88.pdf
http://ima.al.gov.br/wp-content/uploads/2015/03/Lei-nb0-4.986_88.pdf
http://ima.al.gov.br/wp-content/uploads/2015/03/Lei-nb0-4.986_88.pdf
http://ima.al.gov.br/wp-content/uploads/2015/03/Lei-nb0-4.986_88.pdf
http://ima.al.gov.br/wp-content/uploads/2015/03/Lei-nb0-4.986_88.pdf
http://ima.al.gov.br/wp-content/uploads/2015/03/Lei-nb0-4.986_88.pdf
http://ima.al.gov.br/wp-content/uploads/2015/03/Lei-nb0-4.986_88.pdf
http://ima.al.gov.br/wp-content/uploads/2015/03/Lei-nb0-4.986_88.pdf
http://ima.al.gov.br/wp-content/uploads/2015/03/Lei-nb0-4.986_88.pdf
http://dab2.saude.gov.br/sistemas/notatecnica/frmListaMunic.php
http://dab2.saude.gov.br/sistemas/notatecnica/frmListaMunic.php


      84  

  

Brasil, MINISTÉRIO DA SAÚDE. GABINETE DO MINISTRO. PORTARIA Nº 2.914, 

DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011. DOU de 14/12/2011 (nº 239, Seção 1, pág. 39);  

Brasil. Aprova a estrutura regimental e o quadro demonstrativo dos cargos em comissão e 

das funções gratificadas do Ministério da Saúde e remaneja cargos em comissão. 

Decreto nº 8.065, de 7 de agosto de 2013. Diário Oficial [da] República Federativa do 

Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 2013c;  

Brasil. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Manual de controle da qualidade 

da água para técnicos que trabalham em ETAS / Ministério da Saúde, Fundação 

Nacional de Saúde. – Brasília: Funasa, 2014.112 p;  

Brasil.  Ministério  da  Saúde.  Portal  da  saúde. 2015.  Disponível  em:  

<Http://portalsaude.saude.gov.br/>. Acesso em: 30 abr. 2015.  

Brasil. Fundação Nacional de Saúde.  Manual de saneamento. 3. ed. rev. Brasília:  

 FUNASA,  2006.  Disponível  em:  

<Http://www.funasa.gov.br/internet/arquivos/biblioteca/eng/eng_saneam.pdf> 

Acesso em: 04 fev. de 2016.  

Brasil. Resolução Nº 430, de 13 de maio de 2011/ Ministério do Meio Ambiente. Brasil. 

Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=646>. 

Acesso em: 05 abril 2016.  

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Avaliação da vigilância da 

qualidade da água no estado do Rio Grande do Sul – ano base 2011. Brasília, 2012b. 

13 p;  

Brasil. Ministério do Meio Ambiente. Caderno da Região Hidrográfica do São Francisco /  

Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de Recursos Hídricos. – Brasília: MMA,  

 2006.  Disponível  em:  

http://www.mma.gov.br/estruturas/161/_publicacao/161_publicacao0303201102353 

8.pdf. Acesso: 21 de março de 2017;  

Brasil. Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos. Fase I - Diagnóstico 

Socioambiental e Técnico do Município de Pão de Açúcar. Contrato N°005/2013. 

Execução GAMA, Engenharia de Recursos Hídricos. Disponível 

em:<http://www.semarh.al.gov.br/recursos-hidricos>. Acesso: 29 Fev. 2016;  

Brigante, J., Espíndola, E. L. G. e Eler, M. N. 2003a. Análise dos principais impactos 

ambientais no Rio Mogi-Guaçu: recomendações para orientar políticas públicas. In: 

Brigante, J. & Espíndola, E.L.G. (Eds.) Limnologia fluvial, um estudo no Rio 

MogiGuaçu. São Carlos: Editora Rima. p. 203-230.  

Brigante, J., Espíndola, E.L.G., Povinelli, J. & Nogueira, A.M. 2003b. Caracterização física, 

química e biológica da água do Rio Mogi-Guaçu. In: Brigante, J. & Espíndola, E.L.G. 

(Eds.) Limnologia fluvial, um estudo no Rio Mogi-Guaçu. São Carlos: Editora Rima. 

p. 56-76.  

Buzelli, G. M.; Cunha-Santino, M. B. Análise e diagnóstico da qualidade da água e estado 

trófico do reservatório de Barra Bonita (SP). Ambi-Agua, Taubaté, v. 8, n. 1, p. 

186205, 2013. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ambiagua/v8n1/14.pdf>. 

Acesso: 22 de Dez de 2016.  

Câmara, Volney de M. Textos sobre monografias do curso de especialização em Vigilância 

Ambiental em Saúde. Universidade Federal do Rio de Janeiro/ Núcleo de Estudos de 

http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=646
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=646
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=646
http://www.mma.gov.br/estruturas/161/_publicacao/161_publicacao03032011023538.pdf
http://www.mma.gov.br/estruturas/161/_publicacao/161_publicacao03032011023538.pdf
http://www.semarh.al.gov.br/recursos-hidricos
http://www.semarh.al.gov.br/recursos-hidricos
http://www.semarh.al.gov.br/recursos-hidricos
http://www.semarh.al.gov.br/recursos-hidricos
http://www.scielo.br/pdf/ambiagua/v8n1/14.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ambiagua/v8n1/14.pdf


      85  

  

Saúde Coletiva. III. Diretoria de Vigilância e Controle Sanitário. IV. Título, 2004; 

Carlson, R. E. A trophicstate index for lakes. Limnolo gyand Oceano graphy. March, 

V22 (2): 361-369. 1977.  

CASAL.  Código  de  Conduta  Ética  da  CASAL.  2010.  

Disponível:<http://casal.al.gov.br/codigo-de-etica/>. Acesso: 29 Fev. 2016.  

CETESB (2007). Relatório de Qualidade das Águas Interiores no Estado de São Paulo: 2006. 

São Paulo: CETESB, 2007. ( Série Relatórios).  

CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo a. Qualidade das águas 

superficiais no estado de São Paulo 2011. Série Relatórios. Apêndice D: Índice de 

Qualidade das Águas 2011. São Paulo: CETESB, 2012.  

CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. Variáveis de 

qualidade de água. São Paulo: CETESB, 2009. Disponível em: 

<http://www.Companhia Ambiental do Estado de São Paulo  

.sp.gov.br/Agua/rios/variaveis.asp#transparencia>. Acesso em 13 jul. 2016.  

Clarke, R.; King, J. O Atlas da Água. São Paulo, Publifolha, 2005. 128 p.  

Corsan.    Etapas  do  Tratamento.  Disponível  em:  

<http://www3.corsan.com.br/sistemas/trat_agua_etapas.htm. 2005>.  Acesso em: 16 

fev. 2016;  

Correa, Sonia Maria Barros Barbosa C824p Probabilidade e estatística / Sonia Maria Barros  

Barbosa Correa. – 2ª ed. - Belo Horizonte: PUC Minas Virtual, 2003 116 p. Disponível  

em:http://www.sema.edu.br/editor/fama/livros/educacao/ESTATISTICA/livro_proba 

bilidade_estatistica_2a_ed.pdf . Acesso: 24 de março de 2017;   

CPRM - Serviço Geológico do Brasil. Projeto cadastro de fontes de abastecimento por água 

subterrânea. Diagnóstico do município de Pariconha estado de Alagoas/ Organizado 

[por] João de Castro Mascarenhas, Breno Augusto Beltrão, Luiz Carlos de Souza 

Junior. Recife: CPRM/PRODEEM, 2005.  

Egwari L., Aboaba OO. Environmental impact on the bacteriological quality of domestic 

water supplies in Lagos, Nigeria. Rev Saúde Pública 2002;36(4):513-20.  

Epagri. O que é, o que é meio ambiente? Florianópolis: Epagri/Ciram, 2006. 40p.  

Farias, M. S. S. (2006). “Monitoramento da qualidade da água na bacia hidrográfica do rio  

Cabelo”. Tese de Doutorado – Centro de Tecnologia em Recursos Naturais. 

Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba – Pb;  

Feitosa Neto A, Silva JL, Moura GJB, Calazans GMT. Avaliação da qualidade da água 

potável de escolas públicas do Recife, PE. Hig Alim 2006; 20(139):80-82;   

Fernandes, A.M.F. Diagnóstico da qualidade da água subterrânea em propriedade rural no 

município de Planalto, RS. Monografia apresentada ao Curso de Geografia da 

Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – UNIJUI. Ijuí/RS 

2011;  

Ferreira, C. S.; Cunha-Santino, M.B.. Monitoramento da qualidade da água do Rio 

Monjolinho: A limnologia como uma ferramenta para a gestão ambiental. REA – 

Revista de estudos ambientais (Online) v.16, n. 1, p.27-37, jan./jun. 2014. Disponível 

em: proxy.furb.br/ojs/index.php/rea/article/download/4382/2888. Acesso: 05 de 
dezembro de 2016;  

Fia, R., Matos T. A., Coradi, P. C., Ramirez, O. P. Estado trófico da água na bacia                       

hidrográfica da Lagoa Mirim, RS, Brasil. Revista Ambiente e Água, 2009. 

http://casal.al.gov.br/codigo-de-etica/
http://casal.al.gov.br/codigo-de-etica/
http://casal.al.gov.br/codigo-de-etica/
http://casal.al.gov.br/codigo-de-etica/
http://casal.al.gov.br/codigo-de-etica/
http://casal.al.gov.br/codigo-de-etica/
http://www3.corsan.com.br/sistemas/trat_agua_etapas.htm.%202005
http://www3.corsan.com.br/sistemas/trat_agua_etapas.htm.%202005
http://www3.corsan.com.br/sistemas/trat_agua_etapas.htm.%202005
http://www.sema.edu.br/editor/fama/livros/educacao/ESTATISTICA/livro_probabilidade_estatistica_2a_ed.pdf
http://www.sema.edu.br/editor/fama/livros/educacao/ESTATISTICA/livro_probabilidade_estatistica_2a_ed.pdf
http://www.sema.edu.br/editor/fama/livros/educacao/ESTATISTICA/livro_probabilidade_estatistica_2a_ed.pdf


      86  

  

Disponível                    em: http://www.ibeas.org.br/congresso/Trabalhos2011/VIII-

005.pdf.  Acesso: 02 de Março de 2017;    

Francis, MR; Nagarajan, G; Sarkar, R; Mohan, VR; Kang, G and Balra, V. Perception of 

drinking water safety and factors influencing acceptance and sustainability of a water 

quality intervention in rural southern India. Franciset al. BMC Public Health (2015). 

DOI 10.1186/s12889-015-1974-0;  

Frazão, P.; Peres, M. A.; Cury, J. A.. Drinking water quality and fluoride Concentration. Ver 

Saúde Pública 2011; 45(5): 964-73;  

Freitas, M. B.; Brilhante, O. M. e Almeida, L. M. Importância da análise de água para a saúde 

pública em duas regiões do Estado do Rio de Janeiro: enfoque para coliformes fecais, 

nitrato e alumínio. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 17(3):651-660, maio-junho, 

2001. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/csp/v17n3/4647.pdf>. Acesso em: 16 

de Janeiro 2017;  

Freitas, M. B.; Freitas, C. M. A vigilância da qualidade da água para consumo humano – 

desafios e perspectivas para o Sistema Único de saúde. Ciência & Saúde Coletiva, n. 

10, v.4, p.993-1004, 2005;  

Freitas, V. P. S. Padrão físico-químico da água de abastecimento público da região de 

Campinas.  Revista Instituto Adolfo Lutz, Campinas, v.61, n.1, p. 51-58, 2002; 

Germano PML, Germano MIS. Higiene e vigilância sanitária de alimentos. São Paulo: 

Varela; 2003;  

Heller, L.; Pádua, V.L. (org.). Abastecimento de água para consumo humano. 2ed.           

          2v. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010. 859p.   

Hermes, L. C. e Silva, A. S. Avaliação da qualidade das águas: manual prático. Brasília,  

DF: Embrapa Informação Tecnológica. 2004 55p. Disponível em: 

<http://livimagens.sct.embrapa.br/amostras/00074560.pdf.>. Acesso em 02 de 

dezembro de 2016;  

Hidrográfica Atlântico Nordeste Ocidental / Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de 

Recursos Hídricos. – Brasília: MMA, 2006.128 p;  

Kitchenham, B. and Pfleeger, S. (2002a). Principles of survey research: part 2: designing a 

survey. ACM SIGSOFT Software Engineering Notes, 27(1):44–45.   

Kitchenham, B. and Pfleeger, S. (2002c).Principles of survey research: part 6: data analysis. 

ACM SIGSOFT Software Engineering Notes, 28(2):24–27.  

Lamparelli, M. C. Grau de trofia em corpos d’água do estado de São Paulo: avaliação dos 

métodos de monitoramento. São Paulo: USP/ Departamento de Ecologia, 2004. 235 f. 

Tese de doutorado, Universidade de São Paulo, 2004;  

Libânio, M. Fundamentos de qualidade e tratamento de água. Campinas/ SP: Editora Átomo, 

2010. 3a Edição;  

Macêdo, J. A. B. Introdução à química ambiental. CRQ-MG. Juiz de Fora, 2002;  

Manual de boas práticas no abastecimento de água – procedimentos para minimização de 

riscos. Seção II; boas práticas no abastecimento de água sob a perspectiva dos riscos à 

saúde humana. CGVAM\SVS\MS, 2006;  

Jesus, D. B. M.; Souza, R. C. A.. Avaliação da qualidade da água do Rio São Francisco na 

região de Bom Jesus da Lapa, BA, e as atividades antrópicas relacionadas. XII SEPA 

- Seminário Estudantil de Produção Acadêmica, UNIFACS, 2013. Disponível em: 

http://www.ibeas.org.br/congresso/Trabalhos2011/VIII-005.pdf
http://www.ibeas.org.br/congresso/Trabalhos2011/VIII-005.pdf
http://www.ibeas.org.br/congresso/Trabalhos2011/VIII-005.pdf
http://www.ibeas.org.br/congresso/Trabalhos2011/VIII-005.pdf
http://www.scielo.br/pdf/csp/v17n3/4647.pdf
http://www.scielo.br/pdf/csp/v17n3/4647.pdf
http://livimagens.sct.embrapa.br/amostras/00074560.pdf
http://livimagens.sct.embrapa.br/amostras/00074560.pdf
http://livimagens.sct.embrapa.br/amostras/00074560.pdf


      87  

  

<http://www.revistas.unifacs.br/index.php/sepa/article/viewFile/2817/2041>. Acesso 

em 13 dez. 2016;  

Nascimento, Melchior Carlos do. Relatório técnico da campanha de avaliação das mudanças 

socioambientais decorrentes da regularização das vazões no baixo Rio São Francisco 

/ Melchior Carlos do Nascimento, Carlos Eduardo Ribeiro Júnior, Antenor de Oliveira 

Aguiar Netto – Maceió, AL, 2013, 175p;   

Neves, F. F.; Silva. F. G. B.; Crestana, S. Uso do modelo avswat na avaliação do aporte de 

nitrogênio (n) e fósforo (p) aos mananciais de uma microbacia hidrográfica contendo 

atividade avícola. Engenharia Sanitária e Ambiental, v.11, p. 311-317, 2006.  

Oliveira, Antônio Inagê de Assis. Introdução à legislação ambiental brasileira e 

licenciamento ambiental. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005.  

Oliveira, R. R. A. Estudo da qualidade ambiental do reservatório Pentecoste por meio do 

índice do estado trófico modificado. 2009. 140f. Dissertação (Pós – graduação em 

Desenvolvimento e Meio Ambiente) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 

2009;  

Organização Pan Americana de Saúde.  Água e Saúde. 2000. Disponível em:< 

http://www.opas.org.br/ambiente/UploadArq/água.pdf>. Acesso em: 03 fev. de 2016;  

Organização PAN Americana da Saúde. Módulos de Princípios de Epidemiologia para o 

Controle de Enfermidades. Módulo 3: medida das condições de saúde e doença na 

população / Organização Pan-Americana da Saúde. Brasília: Organização 

PanAmericana da Saúde; Ministério da Saúde, 2010. Disponível em:  

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/modulo_principios_epidemiologia_3.pdf 

>. Acesso em 21 de março de 2017;  

Paiva, A. B. (2004). “Avaliação de risco ambiental utilizando parâmetros fisico-químicos e 

biológicos no rio Canoa/SC”. Dissertação de Mestrado – Departamento de  

Engenharia Sanitária e Ambiental. Universidade Federal de Santa Catarina,  

 Florianópolis  –  SC.  Disponível  em:  

<https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/88039/208102.pdf?sequence 

=1&isAllowed=y>. Acesso: 02 de dezembro de 2016;  

Plano Nacional de Recursos Hídricos: Programas de Desenvolvimento da Gestão Integrada 

de Recursos Hídricos do Brasil, volume 1 / MMA, Secretaria de Recursos Hídricos. – 

Brasília: MMA, 2008 a;  

Plano Nacional de Recursos Hídricos-PNRH.  Caderno da Região Rheingans R, Dreibelbis 

R, Freeman MC. Beyond the Millennium Development Goals: public health 

challenges in water and sanitation. GlobPublic Health. 2006; 1(1): 31-48. DOI: 

10.1080/17441690500443139;  

Pereira-Silva, Erico Fernando Lopes; Pires, José Salatiel Rodrigue; Hardt, Elisa; Santos, José 

Eduardo, Ferreira, Wanderley Augusto. Avaliação da qualidade da água em 

microbacias hidrográficas de uma Unidade de Conservação do Nordeste do estado de 

São Paulo, Brasil. Revista Brasileira de Biociencia, Porto Alegre, v. 9, n. 3, p. 371381, 

jul./set. 2011.   

Peres, A.C. e Senna, P.A.C. 2000. Parâmetros físicos e químicos da Lagoa do Diogo. In: 

SANTOS, J.E. & PIRES, J.S.R. (Eds.) Estudos integrados em ecossistemas: Estação 

Ecológica de Jataí. São Carlos: Editora Rima. v. 2. p. 377-386.  

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/modulo_principios_epidemiologia_3.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/modulo_principios_epidemiologia_3.pdf
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/88039/208102.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/88039/208102.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/88039/208102.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/88039/208102.pdf?sequence=1&isAllowed=y


      88  

  

Piasentin, A. M.. Índice de qualidade da água – IQA da bacia contribuinte do reservatório 

tanque grande, município de Guarulhos, SP. 2009. Disponível em: 

http://tede.ung.br/bitstream/123456789/177/1/Adriana+Miolla+Piasentin.pdf. Acesso 

em 27/12/16;  

Resolução No357, de 17 de Março DE 2005. Publicada no DOU nº 053, de 18/03/2005, págs. 

58-63. Alterada pela Resolução 410/2009 e pela 430/2011. Disponível 

em:<www.mma.gov.br/port/conama/res/res05/res35705.pdf>. Acesso: 01 Mar 2016;  

Sampaio, C.F.; Araújo, G.F.R.; Tonani, K.A.A.; Julião, F.C.; Cardoso, O.O.; Alves, R.I.S.; 

Ragazzi, M.F.; Segura-Muñoz, S.I.  Microbiological and physical-chemical quality of 

water for human consumption and the relationships with health: study in an agricultural 

community in state São Paulo. O Mundo da Saúde, São Paulo: 2011; 35(1):98-104.  

Silva, R. A.; Silva Filho, E. D.; Junior, J. N.; Silva, J. C.; Braz, A. S.; e Gonzaga, F. A. S. 

Caracterização fisico-quimica das águas dos poços tubulares localizados nas cidades 

de cuité e areial no semiárido paraibano. 50 Simpósio de Segurança Alimentar 

Alimentação e Saúde, 2015. Disponível em: ˂ 

http://www.ufrgs.br/sbctarseventos/gerenciador/painel/trabalhosversaofinal/SHO15.p

df˃. Acesso em 08 de Janeiro de 2017;  

Von Sperling, M. Princípios de tratamento biológico de águas residuárias. Vol. 1: Introdução 

à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos. Ed. UFMG, Belo Horizonte. 1995;  

Sperling, M. Von. Princípios do tratamento biológico de águas residuárias. Introdução à                 

qualidade das águas e ao tratamento de esgotos. 2. ed. Local: UFMG, 1996.243p; 

Sperling, Marcos Von. Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos. 

3. ed. Belo Horizonte: UFMG/DESA, 2005. 452 p;  

Sobral, M.C.M.; Montenegro, S.M.G.L., 2001. Diagnóstico do Monitoramento da Qualidade 

da Água no Estado de Pernambuco. Relatório para o MMA- PNMA II, Subcomponente 

Monitoramento da Qualidade da Água. Recife, PE;  

Tavares, D.; Grandini A. A. Prevalência e aspectos epidemiológicos de enteroparasitoses na  

população de São José da Bela Vista, SP. Rev. Soc. Bras. Med. Trop., v.32, p.6365, 

1999;   

Tukasan PC, Magnani MBBA, Nouer DF, Nouer PRA, Neto JSP, Garbui IU. Craniofacial 

analysis of the Tweed Foundation in Angle Class II, division 1 malocclusion.  

Brazilian Oral Research. 2005; 19(1): 69-75;  

Unesco-World Water Assessment Programme. 2008 - 2013. Water for people, water for life. 

Paris: UNESCO. (The United Nations World Water Development Report, 1).  

Disponível em: <http://www.unesco.org/publishing>. Acesso em: 02 Fev. 2016;  

Vilar, M. S. A. 2009. Condições ambientais e da qualidade da água no processo de 

eutrofização de açudes em cascata no semiárido paraibano. 104p. Dissertação 

Mestrado. Universidade Federal do Paraíba. Campina Grande;  

     

http://tede.ung.br/bitstream/123456789/177/1/Adriana+Miolla+Piasentin.pdf
http://tede.ung.br/bitstream/123456789/177/1/Adriana+Miolla+Piasentin.pdf
http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res05/res35705.pdf
http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res05/res35705.pdf
http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res05/res35705.pdf
http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res05/res35705.pdf


      89  

  

APÊNDICE 1 - Questionário  

Tem a finalidade de conhecer realidade sanitária da comunidade local.  

  

Relativo à moradia  

• Tipo construtivo da moradia:   

(   ) Bloco     (   ) Madeira     (   ) Taipa     (   ) Alvenaria;  

  

Relativo à água utilizada e descarte de resíduos pela comunidade 

 A forma de abastecimento de água utilizada nos domicílios é:   

(  ) Rede geral de distribuição;  (   ) Clandestina  

(   ) Poço ou nascente na propriedade;   

• Forma de tratamento de água utilizada na cidade?  

(  ) Tratamento (desinfecção com cloro);  (  ) Sem Tratamento.  

(  ) Fervida,  (  ) filtrada  

• O esgoto do banheiro ou sanitário é lançado (jogado) em:  (  ) Céu aberto  (   )  Fossa 

séptica;    (   ) Fossa rudimentar  O lixo deste domicílio é:   

(   ) Coletado diretamente por serviço de limpeza;     

(   ) Enterrado (Na propriedade);  (   ) Queimado (Na propriedade).  

  

Saúde  

• A água já causou algum tipo de problema no estômago e/ou no intestino em pessoas da 

comunidade (diarreia, vômito, febre, dor de cabeça)?  

(  ) Sim;                           (  ) Não.  

• Na família, pelo uso da água, já apareceram casos de:  

(  ) Dengue;   (  ) Cólera;          (  ) Hepatite;   (  ) Leptospirose;   

(  ) Diarreias; (  ) Poliomielite;    (  ) Dermatite;   (   ) Outras doenças: _______________  
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APÊNDICE 2 – Dados de qualidade da água do rio São Francisco.  

Tabela 6. – Dados dos parâmetros de qualidade da água analisados no período chuvoso.  
 Período   Data de coleta   Pontos de 

coleta  

 Turbidez  

(NTU)  

 Condutividade  

(µS/cm a 25˚C)  

 Alcalinidade  

Total  

(mgCaCO3.L-
1
)  

 Dureza 

Total  

(mg/L)  

 Oxigênio  

Dissolvido  

(mg/L)  

 DBO(5,20)  

(mg O2/L)  

  

 DQO  

(mg/L)  

 Fósforo  

Total  

(mg P/L)  

 Nitrito  

(mg  

N/L)  

 NTK  

(mg  

N/L)  

  Sólidos  

Totais  

(mg/L)  

 Escherichia  

Coli  

(NMP/100m)  

 Coliformes  

Fecais  

(NMP/100m)  

  

CHUVOSO  

12/04/16  P1  12,8  74,41  34,3  25,3  14,7  3,5  13,09  0,06  0,1  0,3  8  28  11  

P2  11  73,29  34,8  26,2  14,1  3,5  13,19  0,07  0,1  0,4  6,8  20  15  

P3  11  75,41  35,1  48,3  13,2  3,8  13,28  0,07  0,3  0,7  9,3  48  23  

P4  12,6  81,64  36,1  49,3  11,8  4,1  13,39  0,08  0,3  0,8  12  100  95  

P5  24  85,19  38,8  50,3  10  4,7  13,45  0,08  0,3  0,9  18  120  105  

  

CHUVOSO  

27/04/16  P1  10  79,71  34,6  38,3  14,1  5  24,3  0,06  0,95  1,2  2,8  36  80  

P2  7,34  78,91  32,2  35,5  13,4  9,4  23,7  0,06  0,63  0,73  2,5  40  140  

P3  10  86,14  34,1  37,3  12,8  8,4  23,5  0,07  0,64  0,73  2,8  44  158  

P4  10  87,04  35,0  36,3  12,1  10,6  24,1  0,07  0,62  0,75  4,7  104  194  

P5  12  85,15  36  39,3  11,8  9,8  24,7  0,08  0,85  0,89  4,9  128  221  

  

CHUVOSO  

18/05/16  P1  4,3  79,95  41,2  28,5  14,6  2,6  12  0,04  0,08  0,31  3,5  67  70  

P2  4,4  80,43  41,8  29,5  13  2,9  8  0,05  0,07  0,52  5,4  76  180  

P3  4,5  82,43  48,7  30,5  12,6  2,1  16  0,04  0,08  0,74  6,8  71  198  

P4  4,8  81,45  49,6  33,6  12,1  2,7  10  0,05  0,09  0,65  4,5  94  204  

P5  12,3  123,6  60,2  38,7  11,4  2,9  14  0,07  0,09  0,81  6,2  109  231  

  

CHUVOSO  

31/05/16  P1  8,01  88,32  30  40,8  14,5  2,3  5,8  0.06  0,01  0,55  5,1  77  40  

P2  10,2  91,63  30,2  42,7  13,1  2,2  6,1  0,05  0,02  0,61  6,4  86  45  

P3  6,14  88,45  32,1  46,7  12,5  2,4  5,8  0,07  0,03  0,96  7,4  91  65  

P4  3,1  124,1  32,3  48,9  12,2  2,3  5,9  0,04  0,09  0,83  8,4  94  78  

P5  3,2  203,3  34  49,8  11,1  2,2  5,9  0,04  0,09  0,98  9  119  108  

  

CHUVOSO  

15/06/16  P1  8,01  91,74  45  24  13  2,6  7,1  0,06  0,01  0,16  3,2  19  54  

P2  3,21  98,44  35  40  12,8  2,9  7,0  0,04  0,01  0,16  4,8  13  65  

P3  4,14  86,68  35  40  12,4  3,2  7,0  0,05  0,02  0,2  7,6  9  74  

P4  5,1  89,34  40  52  12,9  2,7  7,2  0,05  0,01  0,28  11,4  27  89  

P5  3,2  999,9  36  42  11  2,6  7,8  0,04  0,03  0,49  11,5  41  110  

  

CHUVOSO  

08/07/16  P1  3,14  80,33  60,5  50,3  64,85  7,5  30,2  0,04  0,02  0,47  4,2  96  61  

P2  9,92  81,31  54,5  47,5  41,54  6,6  23,4  0,05  0,02  0,56  16  31  67  

P3  10,1  82,79  61,5  51,4  30,24  5,3  22,6  0,06  0,02  0,2  11  39  75  

P4  12,5  85,35  54,5  47,5  29,85  4,1  19,8  0,07  0,02  0,69  7  48  94  

P5  10,8  722,41  48,4  38,8  19,89  3,3  19,9  0,08  0,02  0,84  12  151  145  

  

CHUVOSO  

22/07/16  P1  3  82,95  80,1  68,6  24,8  17,5  40,2  0,04  0,02  0,53  20  126  71  

P2  9,49  84  75,3  63,6  24,9  18,6  43,4  0,05  0,03  0,61  12,2  85  87  

P3  8,46  86,34  85,3  71,3  24,7  20,8  46,6  0,05  0,02  0,75  14  126  98  

P4  10,6  81,5  86,2  71,5  24,6  22,5  37,8  0,07  0,03  0,81  13,2  201  101  

P5  9,86  781,8  87,6  71,9  23  21,8  39,9  0,06  0,03  0,97  19,2  356  154  

VALOR MÍNIMO    4,3  6,81  30  24  10  2,6  5,8  0,04  0,01  0,16  2,5  09  11  

VALOR MÁXIMO    23,2  63,2  87,6  71,9  64,85  22,5  39,9  0,08  0,95  1,2  19,2  356  231  

Fonte: Autora/ 2016.  
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Tabela 7. – Dados dos parâmetros de qualidade da água do Rio São Francisco analisados no período seco.  

  

Período  

  

Data de coleta  

  

Pontos de 

coleta  

  

Turbidez  

(NTU)  

  

Condutividade  

(µS/cm a 25˚C)  

  

Alcalinidade  

Total  

(mgCaCO3.L-1)  

  

Dureza 
Total  

(mg/L)  

  

Oxigênio  

Dissolvido  

(mg/L)  

  

DBO(5,2)  

(mg O2/L)  

  

  

DQO  

(mg/L)  

  

Fósforo  

Total  

(mg P/L)  

  

Nitrito  

(mg N/L)  

  

NTK  

(mg N/L)  

  

Sólidos  

Totais  

(mg/L)  

  

Escherichia  

Coli  

(NMP/100mL)  

  

Coliformes Fecais 

(NMP/100mL)  

  

SECO  

22/08/16  P1  4,1  77,01  81,2  68,6  23,46  16,5  80,3  0,05  0,03  0,4  31  110  101  

P2  9,8  76,09  75,9  63,6  24,48  19,4  90,9  0,05  0,03  0,5  32  70  48  

P3  9,4  77,32  85,6  71,3  22,56  20,1  91,7  0,07  0,03  0,5  24  48  88  

P4  10,1  77,33  86,5  71,5  12,64  18,5  80,5  0,08  0,04  0,7  32  >400  160  

P5  11,1  78,33  87,8  71,9  11,6  24,5  102.4  0,09  0,03  0,8  39  >400  180  

  

SECO  

12/09/16  P1  6,2  87,08  81,6  80,1  7,19  4,5  16,7  0,07  0,1  0,5  36  91  91  

P2  6,8  87,36  76,3  75,3  6,13  3,8  14,6  0,07  0,2  0,7  35  211  68  

P3  7,8  86,4  85,9  85,3  6,33  6,5  21,5  0,08  0,1  0,7  36  354  78  

P4  9,8  86,24  86,9  86,2  6,30  6,1  18,2  0,08  0,4  0,8  39  >400  70  

P5  11,5  88,79  89,1  87,6  6,14  7,9  28,2  0,09  0,4  1,2  41  >400  80  

  

SECO  

28/09/16  P1  6,8  138,8  81,9  81,9  8,2  21,1  100,3  0,05  0,09  0,6  40  101  116  

P2  7,2  101,1  76,9  80,2  5,2  21,5  100,1  0,05  0,05  0,6  21  111  56  

P3  7,7  104,1  86,4  135,6  4,1  22,1  100,1  0,06  0,09  0,7  24  154  80  

P4  7,8  104,2  87,4  135,8  3,8  23,1  100,4  0,07  0,06  0,8  34  >400  150  

P5  8,2  104,3  89,5  136,2  3,1  23,1  101,4  0,08  1,2  0,9  38  >400  200  

  

SECO  

11/10/16  P1  6,9  96,04  82,3  87,08  16  20,4  70,9  0,05  0,9  0.98  44  120  101  

P2  7,1  92,36  77,2  87,36  10,2  26,5  90,2  0,05  0,7  0,75  38  200  87  

P3  7,2  88,73  87,6  86,4  10,1  29  99,1  0,06  0,3  0,81  48  254  95  

P4  7,9  97,29  87,5  86,24  9,8  31,2  108,2  0,07  0,4  0,85  53  >400  121  

P5  8,2  97,92  89,6  88,79  6,89  32,4  124,3  0,08  1,2  1,96  62  >400  201  

  

SECO  

24/10/16  P1  7,2  85,4  82,9  94,01  7,2  21,1  32,6  0,05  0,4  0,7  59,5  100  65  

P2  7,5  87,32  79,5  93,74  7,1  21,5  28,5  0,05  0,4  0,85  52,3  101  57  

P3  7,9  87,38  88,2  94,41  7,1  22,1  28,5  0,07  0,6  0,74  55,3  124  18  

P4  8,1  87,13  88,4  94,45  7.01  23,1  42,6  0,08  0,3  0,89  58,6  >400  137  

P5  8,2  82,72  89,8  96,29  6,98  23,4  45,3  0,08  0,8  0,96  67,2  >400  151  

  

SECO  

07/11/16  P1  6,8  94,01  82,8  31,2  7,19  20,4  35  0,05  0,8  0,8  57,5  89  226  

P2  7,8  93,74  79,9  34,17  6,35  26,5  35,7  0,06  0,9  0,92  57,3  91  85  

P3  8,2  94,41  89,2  38,76  6,94  29  38,5  0,07  0,7  0,85  54,3  94  126  

P4  9,1  94,45  88,8  41,82  6,98  31,2  41  0,08  0,8  0,89  58,6  >400  201  

P5  9,1  96,29  90  45,9  6,23  32,4  47,1  0,07  0,9  0,98  59,2  >400  356  

  

SECO  

21/11/16  P1  3,9  98,36  83,2  96,04  7,28  8,8  35  0,04  0,2  0,81  60,2  95  96  

P2  3,9  99,54  79,8  92,36  7,33  8,9  35,7  0,04  0,3  0,87  68,6  124  31  

P3  4,6  97,19  89,9  88,73  7,49  9,8  38,5  0,04  0,5  0,95  69,5  187  39  

P4  11,5  100,2  88,8  97,29  7,47  11,6  41  0,08  0,2  0,97  70,1  >400  48  

P5  12,2  1001,25  90,5  97,92  7,14  11,9  47,1  0,07  0,9  0,99  75,1  >400  151  

VALOR MÍNIMO    4,1  77,33  75,9  31,2  3,1  3,8  14,6  0,05  0,03  0,4  21  48  31  

VALOR MÁXIMO    12,2  1001,25  90,5  136,2  24,48  32,4  108,2  0,09  1,2  1,96  75,1  >400  356  

Fonte: Autora/ 2016 
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APÊNDICE 3 – Dados de qualidade da água da rede de distribuição  

TABELA 11: Parâmetros físicos, químicos e microbiológicos da água da Rede Pública do município de Pão de Açúcar.  

    TEMPERATURA ( °C )       

COLETAS  P1  P2  P3  P4  P5  P6  P7  P8  P9  P10  TOTAL  

27/04/16  22  22,1  22,5  22,9  23,1  24,1  23,4  22,8  23,9  24,1  
  

31/05/16  24,7  23,5  22,8  24,5  24,1  24  23,3  23,7  22,8  24,5  
  

15/06/16  24,3  23,7  23,5  24,1  24,7  24,1  24,6  24,9  24,7  24,5  
  

22/07/16  24,1  24,5  24,7  24,9  24,2  24  24,5  24,2  24,1  24,3  
  

22/08/16  22,1  22,2  22,4  22,9  23,2  23.2  23,1  23,8  24,9  24,1  
  

28/09/16  24,8  24,5  24,8  24,5  24,6  24,2  24,3  24,7  24,8  24,5  
  

24/10/16  24,1  24,7  24,5  24,5  24,7  24,3  24,8  24,9  24,7  24,9  
  

21/11/16  24,4  24,8  24,7  24,9  24,4  24  24,5  24,7  24,9  24,8  
  

MEDIA  23,81  23,75  23,73  24,15  24,12  24,1  24,06  24,21  24,35  24,46  24,07  

DESVIO  0,88  0,87  0,93  0,63  0,49  0,085  0,59  0,58  0,56  0,22  0,58  

  

    COR VERDADEIRA (mgPt/L)       

COLETAS  P1  P2  P3  P4  P5  P6  P7  P8  P9  P10  TOTAL  

27/04/16  2  2  1  1  1  1  1  1  1  2  
  

31/05/16  3  3  4  3  4  3  4  5  6  9  
  

15/06/16  2  2  3  5  3  3  4  4  5  5  
  

22/07/16  2  2  2  2  2  2  2  1  2  2  
  

22/08/16  2  2  1  1  1  1  1  1  1  1  
  

28/09/16  3  2  2  3  3  2  2  3  3  3  
  

24/10/16  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  
  

21/11/16  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  
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MEDIA  2,37  2,25  2,25  2,5  2,37  2,12  2,37  2,5  2,87  3,37  2,5  

DESVIO  0,46  0,37  0,81  1  0,87  0,65  0,96  1,25  1,37  1,81  0,95  

      

TURBIDEZ (NTU)  
     

COLETAS  P1  P2  P3  P4  P5  P6  P7  P8  P9  P10  TOTAL  

27/04/16  0,02  0,02  0,02  0,02  0,02  2,07  3,48  4,87  7,03  5,42  
  

31/05/16  5,4  2,91  2,69  3,13  2,06  2,56  2,36  3,84  5,42  6,51  
  

15/06/16  0,53  0,27  0,39  0,02  0,42  2,65  2,19  2  2,9  3,25  
  

22/07/16  3,87  3,19  3  3,9  4,25  1  0,99  1,5  1,34  1,67  
  

22/08/16  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  2,7  2  2,7  2,3  4,2  
  

28/09/16  2,6  1,51  2,19  3,33  2,16  2,56  2,36  3,64  3,42  5,51  
  

24/10/16  1,13  1,27  1,29  1,2  0,42  1,65  2,12  2,12  2,31  1,25  
  

21/11/16  2,87  2,19  2,33  2,9  3,25  2,1  1,9  2,5  2,34  3,67  
  

MEDIA  2,07  1,44  1,51  1,83  1,59  2,16  2,17  2,89  3,38  3,93  2,30  

DESVIO  1,60  1,00  1,03  1,47  1,33  0,45  0,42  0,91  1,43  1,47  1,11  

  

    SÓ LIDOS TOTAIS (mg/L)       

COLETAS  P1  P2  P3  P4  P5  P6  P7  P8  P9  P10  TOTAL  

27/04/16  3,1  3,2  2,4  3,2  2,9  3,6  1,5  2,6  2,9  3,1  
  

31/05/16  4  1,2  1,4  4  1,8  2,4  0,8  2,8  2,3  2  
  

15/06/16  4,4  3,2  11,6  8,4  3,9  10  5  9  9,4  24  
  

22/07/16  14  5  11  1,84  2,4  1,6  1,2  2,4  1,88  2,3  
  

22/08/16  2  1,22  1,4  1,32  1,92  2,2  1,6  1,1  0,7  1,2  
  

28/09/16  4  8  8  8  8  3,2  4,8  5,6  8,4  9,5  
  

24/10/16  5,1  6,4  7,4  8,4  9  4,5  5,6  6,3  7,8  8,5  
  

21/11/16  3,5  4,4  4,8  4,5  4,1  4,3  4,6  5,3  6,5  7,4  
  

MEDIA  5,01  4,07  6  4,95  4,25  3,97  3,13  4,38  4,98  7,25  4,80  
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DESVIO  2,26  1,87  3,5  2,48  2,12  1,71  1,86  2,16  3,04  5,1  2,61  

    S ÓLIDOS FIXOS (mg/L)       

COLETAS  P1  P2  P3  P4  P5  P6  P7  P8  P9  P10  TOTAL  

27/04/16  0,9  0,5  0,9  0,6  1,2  0,9  0,7  0,3  0,4  1,2  
  

31/05/16  0,4  0,45  0,64  0,36  0,8  0,74  0,15  0,94  0,76  0,9  
  

15/06/16  0,4  0,8  4,4  3,2  0,3  3  2  4  2,9  8  
  

22/07/16  6  2  4  0,48  0,8  0,4  0,4  0,8  0,88  0,9  
  

22/08/16  0,4  0,46  0,5  0,52  0,68  2  6  0,3  0,2  0,4  
  

28/09/16  2  4  4  4  4  1,2  1,6  2,4  2,8  2,1  
  

24/10/16  1,5  2,1  3,2  3,5  3,4  2  2,6  1,3  2,8  2,5  
  

21/11/16  1  2,5  1,3  2  1,3  1,2  1,4  2,1  2,3  2,6  
  

MEDIA  1,57  1,60  2,36  1,83  1,56  1,43  1,85  1,51  1,63  2,32  1,76  

DESVIO  1,21  1,04  1,53  1,34  1,07  0,67  1,25  0,98  1,07  1,53  1,17  

  

    SÓLIDOS VOLÁTEIS (mg/L)       

COLETAS  P1  P2  P3  P4  P5  P6  P7  P8  P9  P10  TOTAL  

27/04/16  2,2  2,7  1,5  2,6  1,7  2,7  0,8  2,3  2,5  1,9  
  

31/05/16  3,6  0,75  0,76  3,64  1  1,66  0,65  1,86  1,54  1,1  
  

15/06/16  4  2,4  7,2  5,2  3,6  7  3  5  6,5  16  
  

22/07/16  8  3  7  1,36  1,6  1,2  0,8  1,6  1  1,4  
  

22/08/16  1,6  0, 76  0,9  0,8  1,24  0,2  1  0,8  0,5  0,8  
  

28/09/16  2  4  4  4  4  2  2,4  3,2  5,4  7,4  
  

24/10/16  3,6  4,3  4,2  4,9  5,6  2,5  3  5  5  6  
  

21/11/16  2,5  1,9  3,5  2,5  2,8  3,1  3,2  3,2  4,2  4,8  
  

MEDIA  3,43  2,72  3,63  3,12  2,69  2,54  1,85  2,87  3,33  4,92  3,11  

DESVIO  1,36  0,89  1,96  1,31  1,30  1,29  1,04  1,23  1,94  3,65  1,60  
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     pH ( UH ) 
       

COLETAS  P1  P2  P3  P4  P5  P6  P7  P8  P9  P10  TOTAL  

27/04/16  7,3  7,18  7,2  7,25  6,31  5,19  6,13  6,33  6,36  6,45  
  

31/05/16  7,15  7,09  7,06  7,24  7,83  7,2  7,01  7,10  7,12  6,89  
  

15/06/16  5,80  6,11  5,88  5,91  5,98  7,19  6,35  6,94  6,98  6,23  
  

22/07/16  7,39  6,01  6,21  6,48  6,70  7,28  7,33  7,49  7,47  7,14  
  

22/08/16  7,13  7,18  7,12  7,15  6,11  5,19  6,13  6,13  6,16  6,15  
  

28/09/16  7,15  7,19  7,16  7,14  7,13  7,2  7,11  7,10  7,12  6,19  
  

24/10/16  6,80  7,11  7,88  7,91  7,98  7,19  7,35  7,94  7,98  7,23  
  

21/11/16  7,09  7,01  7,21  7,48  7,70  7,28  7,23  7,19  7,17  7,24  
  

MEDIA  6,97  6,86  6,965  7,07  6,96  6,71  6,83  7,02  7,04  6,69  6,91  

DESVIO  0,33  0,4  0,46  0,43  0,69  0,76  0,47  0,42  0,40  0,43  0,48  

  

    ALCALINIDADE TOTAL ( mg CaCO3/L )      

COLETAS  P1  P2  P3  P4  P5  P6  P7  P8  P9  P10  TOTAL  

27/04/16  6  6,2  5,1  6,7  12,4  8,2  5,3  4,1  3,8  10,1  
  

31/05/16  16,3  10,7  9,4  17,4  19,4  16  10,2  10,1  10,8  8,4  
  

15/06/16  5,2  14,3  12,7  14,5  16,1  6,2  15,3  17,8  19,1  20,9  
  

22/07/16  12  8  11  14  10  51,3  61,56  63,25  62,12  51,3  
  

22/08/16  5,6  5,2  4,1  5,7  10,4  7,2  6,3  5,1  6,8  8.1  
  

28/09/16  6,3  7,7  5,4  7,4  9,4  10  9,2  8,1  8,8  6,4  
  

24/10/16  7,2  4,3  9,7  10,5  10,1  9,2  10,3  8,8  9,1  10,9  
  

21/11/16  13  18  19  15  11  41,3  51,56  30,25  32,12  31,3  
  

MEDIA  8,95  9,3  9,55  11,4  12,35  18,67  21,21  18,43  19,08  19,9  14,88  

DESVIO  3,61  3,77  3,55  3,82  2,71  13,81  17,67  14,15  14,02  12,51  8,96  
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    CONDUTIVIDADE (µS/cm a 25oC)       

COLETAS  P1  P2  P3  P4  P5  P6  P7  P8  P9  P10  TOTAL  

27/04/16  77,01  76,09  77,32  77,33  78,33  130,4  93,77  87,92  81,51  85,59  
  

31/05/16  87,08  87,36  86,4  86,24  88,79  94,01  93,74  94,41  94,45  96,29  
  

15/06/16  150,8  141,1  104,1  101,2  95,33  98,36  99,54  97,19  100,2  101,25  
  

22/07/16  96,04  92,36  88,73  97,29  97,92  85,4  87,32  87,38  87,13  82,72  
  

22/08/16  60,01  79,1  72,1  73,7  73,6  74.8  97,5  82,65  71,51  75,9  
  

28/09/16  77,28  78,16  78,3  76,3  78,9  97,09  96,4  97,41  93,6  99,1  
  

24/10/16  70,8  71,1  74,1  71,2  75,33  78,36  79,54  67,19  80,2  121,25  
  

21/11/16  76,04  72,36  70,73  71,29  77,92  75,4  77,32  77,38  77,13  72,72  
  

MEDIA  86,88  87,20  81,47  81,81  83,26  94,14  90,64  86,44  85,71  91,85  86,94  

DESVIO  18,31  14,80  8,70  9,81  8,06  12,40  6,935  8,02  8,12  12,62  10,78  

  

     CLORETOS (mg/L)       

COLETAS  P1  P2  P3  P4  P5  P6  P7  P8  P9  P10  TOTAL  

27/04/16  150,2  142,6  143,1  143,7  135,2  81,9  80,2  135,6  135,8  136,2  
  

31/05/16  120,1  140,3  138,5  149,4  190,1  149,2  139,2  140,1  141,2  140,9  
  

15/06/16  93,6  119,4  99,8  101,7  105,7  145,5  132,25  141,45  142,21  130,32  
  

22/07/16  153,36  113,33  126,9  133,3  133,71  151,12  155,54  160,01  157,33  142,2  
  

22/08/16  110,2  112,6  113,1  117.1  132,3  81,4  83,1  105,1  115,1  116,4  
  

28/09/16  83,1  90,4  79,8  110,7  115,7  115,5  112,25  111,45  112,21  110,32  
  

24/10/16  93  90,1  90,8  91,7  95,7  95,5  92,25  91,45  92,21  90,32  
  

21/11/16  113,36  103,33  106,9  103,3  103,71  101,12  105,54  100,01  107,33  102,2  
  

MEDIA  114,61  114,00  112,36  119,11  126,51  115,15  112,54  123,14  125,42  121,10  118,39  

DESVIO  19,95  15,06  18,03  19,73  21,31  25,17  22,34  21,14  18,71  16,29  2,20  
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     SULFATO (mg/L)       

COLETAS  P1  P2  P3  P4  P5  P6  P7  P8  P9  P10  TOTAL  

27/04/16  4,56  5,78  5,17  6,45  4,98  4,57  5,41  3,57  6,24  5,45  
  

31/05/16  2,95  2,62  3,28  5,79  2,97  2,54  4,02  2,27  8,56  8,8  
  

15/06/16  3,45  3,98  3,23  6,78  3,58  3,15  3,91  3,23  6,7  6,78  
  

22/07/16  6,92  12,48  8,53  14,09  9,26  7,21  10,24  9,64  11,78  15,21  
  

22/08/16  5,21  11,48  10,34  12,24  10,24  7,45  14,57  10,45  15,49  19,45  
  

28/09/16  5,95  5,23  3,53  7,86  6,72  5,75  4,73  4,43  9,46  9,92  
  

24/10/16  26,68  20,53  21,07  26,68  20,02  30,24  21,65  21,54  34,12  35,15  
  

21/11/16  10,1  10,7  11,8  12,4  10,1  10,7  23  13,1  11,5  19,7  
  

MEDIA  8,22  9,10  8,36  11,53  8,48  8,95  10,94  8,52  12,98  15,05  10,21  

DESVIO  5,08  4,69  4,56  4,81  3,92  5,75  6,59  5,15  5,91  7,32  5,38  

  

     DUREZA (mg/L)        

COLETAS  P1  P2  P3  P4  P5   P6  P7  P8  P9  P10  TOTAL  

27/04/16  23,46  24,48  28,56  32,64  43,86   22,45  20,4  19,38  18,36  34,68  
  

31/05/16  36,72  30,6  29,58  28,52  38,76   20,2  21,42  21,42  25,5  24,48  
  

15/06/16  12  36  28  40  44   31,2  34,17  38,76  41,82  45,9  
  

22/07/16  30,6  26,52  28,56  35,7  28,52   61,2  61,8  62,4  62,1  61,2  
  

22/08/16  13,46  14,48  18,56  12,64  13,86   12,45  10,4  19,8  18,6  14,68  
  

28/09/16  22,6  22,8  20,6  22,4  23,6   24,5  21,4  29,38  28,36  24,68  
  

24/10/16  22  21  23,3  23,4  24.1   24,6  24,8  24,3  24,2  24  
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21/11/16  14  17,1  15,7  18,7  19,6   15,4  16,7  17,4  19,6  17,4  
  

MEDIA  21,85  24,12  24,10  26,75  30,31   26,5  26,38  29,10  29,81  30,87  26,98  

DESVIO  6,52  5,27  4,56  7,46  10,19   9,85  10,79  10,80  11,07  12,28  2,34  

    OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mg/L)       

COLETAS  P1  P2  P3  P4  P5  P6  P7  P8  P9  P10  TOTAL  

27/04/16  2,6  2,9  3,2  2,7  3,6  2,6  2,9  2,1  2,7  2,9  
  

31/05/16  3,1  3  3,2  2,8  2,9  3,2  2,5  2,6  2,2  2,1  
  

15/06/16  4,1  2,8  3  2,5  2  8,56  12,87  5,46  8,56  11,32  
  

22/07/16  10,96  18,27  9,13  10,96  16,44  11,51  13,45  15,96  14,52  11,02  
  

22/08/16  2,1  2,8  3,1  3,7  3,1  3,9  3,8  3  3,2  3,3  
  

28/09/16  2,6  2,4  2,2  2,8  2,6  2,5  2,3  2,1  2,6  2,2  
  

24/10/16  5,3  4,1  3  3,3  4  7,4  7,9  9,7  9,5  8,5  
  

21/11/16  6,1  8,4  5,3  7,5  5,2  5,6  8,7  4,6  7,6  8.6  
  

MEDIA  4,60  5,58  4,01  4,53  4,98  5,65  6,80  5,69  6,36  5,90  5,41  

DESVIO  2,13  3,87  1,59  2,34  2,92  2,62  3,92  3,57  3,68  3,74  3,04  

  

     DQO (mg/L)        

COLETAS  P1  P2  P3  P4  P5   P6  P7  P8  P9  P10  TOTAL  

27/04/16  80,05  81,1  81,2  81,4  80,5   80,7  80,8  81,1  80,4  80,6  
  

31/05/16  81,8  81,7  82,1  82,5  80,6   80,4  80,8  81,4  80,4  80,1  
  

15/06/16  81,2  81,3  81,4  81,6  80,4   37,1  17,2  39,3  42,6  40,4  
  

22/07/16  30,9  20,6  37,1  48,3  39,2   34,1  32,9  37,1  39,3  36,7  
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22/08/16  40,9  30,6  47,1  38,3  45,2   44,8  42,9  47,1  49,3  46,8  
  

28/09/16  30,1  30,6  30,1  30,3  30,2   30,8  30,9  30,1  30,3  30,8  
  

24/10/16  35,2  35,7  35,1  35,9  35,6   35,5  35,4  35,3  35,1  35,8  
  

21/11/16  40  41,1  41,2  41,4  41,5   41,7  41,8  41,1  41,4  41,6  
  

MEDIA  52,51  50,33  54,41  54,96  54,15   48,13  45,33  49,06  49,85  49,1  50,78  

DESVIO  49,07  23,27  20,365  20,15  19,76   16,20  17,73  16,09  15,275  15,62  21,35  

    FÓ SFORO TOTAL (mg/L)       

COLETAS  P1  P2  P3  P4  P5  P6  P7  P8  P9  P10  TOTAL  

27/04/16  0,002  0,008  0,004  0,002  0,006  0,005  0,008  0,005  0,009  0,006  
  

31/05/16  0,007  0,001  0,007  0,004  0,008  0,006  0,007  0,006  0  0,004  
  

15/06/16  0,003  0,002  0,004  0,008  0,004  0,003  0,007  0,009  0,002  0,008  
  

22/07/16  0,004  0,009  0,001  0,007  0,004  0,003  0,003  0,002  0,004  0,006  
  

22/08/16  0,005  0,002  0,006  0,008  0,005  0,005  0,004  0,008  0,003  0,009  
  

28/09/16  0,002  0,003  0,004  0,005  0,004  0,004  0,004  0,006  0,004  0,005  
  

24/10/16  0,003  0,004  0,004  0,005  0,005  0,006  0,006  0,006  0,007  0,005  
  

21/11/16  0,004  0,005  0,005  0,006  0,005  0,005  0,006  0,007  0,005  0,005  
  

MEDIA  0,003  0,004  0,004  0,005  0,005  0,004  0,005  0,006  0,004  0,006  0,004  

DESVIO  0,001  0,002  0,001  0,001  0,0009  0,0009  0,001  0,001  0,002  0,001  0,001  

  

     NITRITO (mg/L)       

COLETAS  P1  P2  P3  P4  P5  P6  P7  P8  P9  P10  TOTAL  

27/04/16  0,003  0,002  0,002  0,003  0,001  0,002  0,002  0,003  0,008  0,009  
  

31/05/16  0,003  0,002  0,002  0,003  0,001  0,002  0,002  0,003  0,008  0,009  
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15/06/16  0,008  0,006  0,001  0,009  0,007  0,007  0,002  0,001  0,005  0,006  
  

22/07/16  0,002  0,002  0,001  0,006  0,002  0,002  0,002  0,001  0,007  0,008  
  

22/08/16  0,003  0,002  0,002  0,003  0,002  0,002  0,002  0,001  0,006  0,006  
  

28/09/16  0,007  0,005  0,002  0,008  0,003  0,004  0,002  0,001  0,005  0,006  
  

24/10/16  0,004  0,005  0,006  0,007  0,004  0,005  0,006  0,005  0,009  0,009  
  

21/11/16  0,002  0,003  0,004  0,004  0,004  0,004  0,003  0,005  0,007  0,008  
  

MEDIA  0,004  0,003  0,002  0,005  0,003  0,003  0,002  0,002  0,006  0,007  0,004  

DESVIO  0,001  0,001  0,001  0,002  0,001  0,001  0,0009  0,001  0,001  0,001  0,001  

    NITROGÊNIO AMONIACAL (mg N/L)       

COLETAS  P1  P2  P3  P4  P5  P6  P7  P8  P9  P10  TOTAL  

27/04/16  0  0,03  0,031  0,032  0,04  0,036  0,04  0,039  0,037  0,04  
  

31/05/16  0,035  0,024  0,049  0,054  0,026  0,048  0,027  0,038  0,041  0,023  
  

15/06/16  0,018  0,028  0,034  0,05  0,047  0,097  0,035  0,074  0,069  0,076  
  

22/07/16  0  0,05  0,012  0,09  0,06  0,01  0,017  0,03  0,037  0,037  
  

22/08/16  0,03  0,02  0,02  0,03  0,02  0,02  0,02  0,01  0,06  0,06  
  

28/09/16  0,07  0,05  0,02  0,08  0,03  0,04  0,02  0,01  0,05  0,06  
  

24/10/16  0,04  0,05  0,06  0,07  0,04  0,05  0,06  0,05  0,09  0,09  
  

21/11/16  0  0,03  0,04  0,04  0,04  0,04  0,03  0,05  0,07  0,08  
  

MEDIA  0,024  0,035  0,033  0,055  0,037  0,042  0,031  0,037  0,056  0,058  0,041  

DESVIO  0,019  0,011  0,0125  0,018  0,009  0,016  0,010  0,015  0,015  0,018  0,0148  

  

    NITROGÊNIO TOTAL (mg N/L)       

COLETAS  P1  P2  P3  P4  P5  P6  P7  P8  P9  P10  TOTAL  

27/04/16  0  0,13  0,49  0,91  0,23  0,51  0,37  0,5  0,51  0,61  
  

31/05/16  0,28  0,34  0,56  0,28  0,12  0,17  0,12  0,16  0,32  0,41  
  

15/06/16  0,06  0,09  0,07  0,08  0,07  0,063  0,059  0,077  0,078  0,097  
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22/07/16  0,02  0,21  0,17  0,25  0,15  0,19  0,18  0,12  0,18  0,17  
  

22/08/16  0,04  0,23  0,5  0,71  0,6  0,57  0,57  0,65  0,71  0,69  
  

28/09/16  0,48  0,44  0,36  0,24  0,12  0,16  0,14  0,16  0,12  0,42  
  

24/10/16  0,6  0,7  0,9  0,5  0,3  0,3  0,9  0,7  0,8  0,7  
  

21/11/16  0  0,3  0,43  0,85  0,3  0,21  0,37  0,66  0,41  0,41  
  

MEDIA  0,18  0,30  0,43  0,47  0,23  0,27  0,33  0,37  0,39  0,43  0,34  

DESVIO  0,20  0,14  0,17  0,26  0,12  0,14  0,21  0,24  0,21  0,17  0,18  

    CLORO RESIDUAL LIVRE (mg Cl/L)       

COLETAS  P1  P2  P3  P4  P5  P6  P7  P8  P9  P10  TOTAL  

27/04/16  1,6  1,8  1,1  1,3  2,1  1,65  2,3  1,44  1,35  1,23  
  

31/05/16  1,7  1,8  1,1  1,2  1,4  1,23  1,29  1,46  1,3  1,1  
  

15/06/16  2,1  1,6  2  2,1  1,98  1,8  1,2  1,1  2,01  2,3  
  

22/07/16  1,3  1,5  2  1,7  1,6  1,8  1,9  1,65  1,5  1,2  
  

22/08/16  1,8  1,3  1,6  1,4  1,8  1,45  2,3  1,4  1,5  1,3  
  

28/09/16  1,1  1,7  1,5  1,1  1,2  1,34  1,48  1,2  1,5  1,3  
  

24/10/16  2,1  1,5  2,1  2,1  1,4  1,2  1,8  1,4  2  2,1  
  

21/11/16  1,5  1,3  1,5  1,5  1,2  1,4  2,14  1,2  1,1  1,2  
  

MEDIA  1,65  1,56  1,61  1,55  1,58  1,48  1,80  1,35  1,53  1,46  1,56  

DESVIO  0,27  0,16  0,31  0,31  0,28  0,19  0,35  0,14  0,23  0,36  0,26  

  

    ESCHERICHIA COLI (Escherichia coli/100 Ml)      

COLETAS  P1  P2  P3  P4  P5  P6  P7  P8  P9  P10  TOTAL  

27/04/16  0  1  0  1  0  0  0  0  1  0  
  

31/05/16  0  0  0  1  0  0  0  0  1  1  
  

15/06/16  1  0  0  1  0  0  0  0  1  1  
  

22/07/16  0  0  0  1  0  0  0  0  1  1  
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22/08/16  0  0  0  1  0  0  0  0  1  1  
  

28/09/16  0  0  1  1  0  1  0  0  1  1  
  

24/10/16  0  0  0  2  0  0  0  0  6  8  
  

21/11/16  0  0  0  1  1  8  1  12  13  11  
  

MEDIA  0,12  0,12  0,12  1,12  0,12  1,12  0,12  1,5  3,12  3  1,05  

DESVIO  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  1,71  0,21  2,62  3,18  3,25  1,20  

  COLIFORMES FECAIS (NMP/100mL)       

COLETAS  P1  P2  P3  P4  P5  P6  P7  P8  P9  P10  TOTAL  

27/04/16  0  2  0  2  0  0  0  0  2  0  
  

31/05/16  0  0  0  3  0  0  0  0  2  2  
  

15/06/16  2  0  0  2  0  0  0  0  3  3  
  

22/07/16  0  0  0  3  0  0  0  0  3  3  
  

22/08/16           0           0           2            3           0           0           0           0           2           2  
  

28/09/16  0  0  3  3  0  2  0  0  2  2  
  

24/10/16  0  0  0  4  0  0  0  0  10  12  
  

21/11/16  0  0  0  2  2  22  4  21  23  21  
  

MEDIA  0,25  0,25  0,62  2,75  0,25  3  0,5  2,62  5,87  5,62  2,17  

DESVIO  0,43  0,43  0,93  0,56  0,43  4,75  0,87  4,59  5,31  5,43  2,37  

Fonte: Autora/ 2016/ Excel 2016  


