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Resumo: O presente trabalho buscou avaliar a qualidade da água de 19 reservatórios sergipanos por 

meio da análise de parâmetros físico-químicos e microbiológicos e índices diagnósticos (IQA, IET e 

RAS), nos períodos seco e chuvoso entre janeiro de 2018 e dezembro de 2019. Os períodos seco e 

chuvoso estudados apresentaram poucas variações entre si em termos de concentração dos 

parâmetros. Porém, quando avaliados os índices diagnósticos, observa-se acentuada mudança em 

relação ao IET e ao IQA, que mostraram uma melhoria na qualidade das águas no período chuvoso 

para a maior parte dos reservatórios quando comparados os períodos. O estudo revelou que, apesar 

da possível ação antrópica no meio, a qualidade da água dos reservatórios é boa, sendo necessários 

estudos mais aprofundados a fim de avaliar melhor os aportes antrópicos.  

 

Abstract: Monitoring the quality of water in rivers and reservoirs search to manage the uses to which 

the water was destined, in addition to processes for framing rivers for future uses in a sustainable 

perspective. The present work sought to evaluate the water quality of 19 reservoirs equipped with 

means of analysis of chemical, microbiological and physical criteria (IQA, IET and RAS), in the dry 

and rainy periods between January 2018 and December 2019. The dry and rainy periods studied 

showed a not expressive variation between them in terms of concentration of parameters. However 

when the diagnostic indexes are evaluated, there is a marked change in relation to the IET and the 

IQA, which exhibit an improvement in the water quality of most reservoirs when comparing periods. 

The study revealed that, despite the possible anthropic action in the environment, the water quality of 

the reservoirs is good; however, more studies are needed in order to assess appropriately the anthropic 

contribution. 
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1. Introdução  

A importância do monitoramento da qualidade de água de mananciais e reservatórios vem da 

necessidade de gerenciar usos aos quais a água é atribuída, além de processos de enquadramento de 

rios para usos futuros numa perspectiva sustentável (Shrestha e Kazama, 2007; Simeonov et al., 2003; 

Varol et al., 2012). No Brasil, o uso de índices diagnósticos de águas auxiliam aferição da qualidade 

ambiental permitindo de forma rápida e concisa a caracterização da qualidade da água (Carvalho et 

al., 2011; Almeida e Schrwarbold, 2003). O estado de Sergipe conta com uma Rede de 

Monitoramento de Qualidade de Água com 81 estações das quais: 63 são rios/riachos e 19 são 

reservatórios, onde são monitorados 45 parâmetros físico-químicos e microbiológicos para atestar a 

qualidade de água. Logo, o presente trabalho buscou avaliar a qualidade da água nos reservatórios 

monitorados pela Rede de Qualidade de Água de Sergipe por meio da distribuição sazonal de 

parâmetros físico-químicos e microbiológicos, dos índices de qualidade de água (IQA), dos graus de 

trofia (IET) e da razão de adsorção de sódio (RAS).   

2. Materiais e Método 

O estudo foi desenvolvido nas águas dos 19 reservatórios distribuídos pelo Estado de Sergipe 

como pode ser visto na Figura 1, e monitorados pela Rede de Qualidade de Água da Secretaria de 

Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (SERDURBS), através da Superintendência 

Especial de Recursos Hídricos e Meio Ambiente (SERHMA). Foram analisados os resultados de 19 

parâmetros físico-químicos e microbiológicos (temperatura da água, turbidez, oxigênio dissolvido, 

pH, DBO5, coliformes termotolerantes, sólidos totais, dureza total, fósforo total, Nitrogênio 

amoniacal, Nitrito, Nitrato, Fosfato, Cloreto, Clorofila α, condutividade elétrica, cálcio, magnésio e 

sódio) de 7 campanhas nos períodos seco e chuvoso no intervalo de janeiro de 2018 a dezembro de 

2019.  

 

Figura1: Mapa de Sergipe mostrando a localização dos reservatórios.  
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Os parâmetros observados nesse estudo foram determinados e analisados de acordo com as 

legislações vigentes, sendo estes utilizados para a determinação do Índice de Qualidade de Água 

(IQA), Índice de Estado Trófico (IET) e da Relação de Adsorção de Sódio (RAS). A coleta das 

amostras e os ensaios laboratoriais foram realizados pelo Instituto Tecnológico e de Pesquisa do 

Estado de Sergipe (ITPS), por meio de um convênio firmado com a SERDURBS. A análise dos dados 

vem sendo realizada por meio do Progestão em um contrato firmado entre a Agência Nacional das 

Águas-ANA e a SERDURBS, que permitiu a contratação de pesquisadores para dar consistência aos 

dados por intermédio da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de 

Sergipe (FAPITEC). Os parâmetros analisados foram comparados com os limites previstos na 

legislação brasileira – (CONAMA 357, 2005) - e comparados com os limites apontados pela 

Environmental Protection Agency-EPA.  

3. Resultados e Discussão dos dados Físico-Químicos e microbiológicos, IET, RAS, IQA  

As variáveis em maiores concentrações foram os coliformes termotolerantes, a dureza, o cloreto 

e os sólidos totais dissolvidos. Os demais parâmetros também apresentaram concentrações 

acentuadas. A temperatura dado importante por controlar os parâmetros físico-químicos e 

microbiológicos envolvidos na qualidade dos corpos hídricos, não registrou mudanças drásticas. Os 

valores de pH encontram-se dentro do limite estabelecido nas diretrizes para avaliação, variando entre 

6,99 e 8,84 em período seco e 6,79 e 8,85 em período chuvoso. As concentrações de (OD) variaram 

entre 0,56 (L04) e 10,62 (L09) mg L-1 em período chuvoso e 0,82 (L04) e 10,67 (L06) mg L-1 em 

período seco, o que mostra uma variação pequena entre os dois períodos. Para a maioria dos 

reservatórios, o valor encontrado de OD indica tratar-se de ambientes pouco impactados 

antropicamente. Os reservatórios L04, L17 e L19, no entanto, têm resultados que apontam o impacto 

antrópico mais acentuado nesses ambientes (Varol et al., 2012).  

Foi observado um excesso dos nutrientes nitrogênio e fósforo, que causam a eutrofização do 

meio aquático para os reservatórios L01; L02; L04; L05; L06; L07; L08; L19. Os valores variaram 

entre 0,033(L04) e 1,67 mg L-1(L15) (período chuvoso) e 0,05 (L02) e 2,07 mg L-1 (L04) (período 

seco) para fósforo total e, 0,1175 e 5,40 mg L-1 (período chuvoso) e 0,8 (L04) e 5,09 mg L-1 (L01) 

(período seco) para as formas nitrogenadas, respectivamente. As fontes mais comuns desses 

compostos no ambiente podem ser de origem natural (decomposição de rochas) ou antrópica 

(despejos domésticos, efluentes industriais e fertilizantes (ALVES, et al 2007). A demanda 

bioquímica de oxigênio (DBO5) mostrou-se acima do limite da resolução CONAMA 357/2005 e das 

recomendações da EPA-USA (2001) para todos os reservatórios estudados, variando entre 3,05 (L18) 

e 22,15 mg L-1 de O2 (L04) (período chuvoso) e 4,87 (L04) e 21,53 mg L-1 (L06) (período seco).  
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Com relação ao Índice de Estado Trófico (IET) (Lamparelli, 2004; CETESB, 2013), observou-

se variações pronunciadas para o ano de 2019 nos reservatórios L02; L07; L08; L12; L13, indicando 

uma piora na qualidade das águas do período chuvoso, apontando um estágio mais avançado de 

eutrofização do meio. O reservatório L17 estava seco em 2018, não sendo computado valor de IET 

para este ano.  Apesar do aumento na concentração de nutrientes, por outro lado, houve uma melhora 

na qualidade da água dos demais reservatórios que passaram de acentuada produção primária para 

uma média ou baixa produção de algas quando comparados os anos de 2018 e 2019, como podemos 

verificar na Figura 2: 

 

Figura 2: Variação do Índice de Estado Trófico (IET) para os anos de 2018 e 2019. 

Os STD variaram entre 90,5 e 7537,6 mg L-1 (período chuvoso) e 38,5 e 7850,6 mg L-1 (período 

seco), em ambos os casos, acima do valor máximo sugerido pelas diretrizes, que é de 500 mg L-1. Os 

coliformes variaram entre 34,3 (L14) e 1975 (L10) NMP/100 mL, em período seco e 24,5 (L12) e 

17350 (L04) NMP/100 mL, em período chuvoso e apresentaram-se dentro dos limites sugeridos pelas 

diretrizes (para Água Doce Classe 1 - 200 NMP/100 mL) somente os reservatórios L03 e L06 em 

período seco e L02, L03, L10, L12, L13, L14 e L16, em período chuvoso. O teor de cloreto mostrou-

se acima dos limites estabelecidos pelo CONAMA 357 e EPA-USA (2001), variando entre 8,28 (L17) 

e 4200,5 (L13) mg L-1 em período seco e 7,8 (L17) e 3855,6 (L13) mg L-1, em período chuvoso.  Este 

parâmetro está associado à presença de esgoto doméstico não tratado no ambiente, o que impacta 

diretamente em outros parâmetros como a dureza e salinidade do meio, aumentando a condutividade 

elétrica.  A dureza variou entre 66,33 (L17) e 2986,6 mg L-1 (L03) em período chuvoso e 42,8 (L17) 

e 4868,3 (L06), em período seco, ou seja, acima do limite de 350 mg L-1 estabelecido nas diretrizes. 

O RAS foi analisado em função da salinidade, a condutividade elétrica, cálcio e magnésio. O RAS 

mostrou um aumento dessa razão nos reservatórios (L03; L05; L06; L07 e L13, principalmente), 

porém revelou não haver risco de salinização. Por outro lado, observa-se uma possível contribuição 

antrópica no aumento da condutividade e, que é confirmada pelo teor de cloreto, coliformes e sólidos 

totais dissolvidos.  
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Com relação ao Índice de Qualidade de Água (IQA), principal índice qualitativo utilizado no 

país, podemos observar na Figura 3, as variações dos valores máximo e mínimo de IQA para o período 

em estudo.  

 

Figura 3: Variação dos valores de IQA para o período seco e chuvoso entre janeiro de 2018 a dezembro de 2019. 

A Figura 3 acima, traz uma comparação entre os valores de IQA máximo e mínimo registrados 

em janeiro de 2018 a dezembro de 2019, durante os períodos seco e chuvoso. Observa-se que a 

qualidade da água é ruim somente para os reservatórios L04 e L08, que apresentaram IQA variando 

entre 19 e 30, no período seco (2018 a 2019) e 21 e 28 (2018 a 2019), em período chuvoso, indicando 

não haver melhoria na qualidade das águas desse reservatório. A maior parte dos reservatórios 

encontra-se em condições aceitáveis com base no IQA. Condições boas foram registradas para os 

reservatórios L03, L10, L11, L12, L16 em período chuvoso em 2019, e para o reservatório L11 no 

período seco em 2019.   

4. Conclusões 

A análise individual dos parâmetros mostra que estes encontram-se fora das diretrizes do 

CONAMA 357/2005 e EPA-USA (2001) utilizadas nesse estudo, para a maioria dos reservatórios no 

período estudado (janeiro de 2018 a dezembro de 2019). Estes parâmetros são utilizados na 

determinação dos Índices de Qualidade da Água (IQA), do Estado Trófico (IET) e do Adsorção de 

Sódio (RAS). Com relação aos graus de trofia, os parâmetros STD, cloreto, coliformes e dureza são 

responsáveis pela semelhança na qualidade de água entre os reservatórios. Os reservatórios L02, L12 

e L13 encontram-se supereutrofizados. O RAS mostrou que apesar das concentrações dos parâmetros 

envolvidos em sua determinação estarem fora dos valores permitidos pela legislação, os ambientes 

não apresentam risco de salinização. Porém estes dados também apontam um aporte antrópico no 

meio.  Foi possível observar a influência sazonal na qualidade da água dos reservatórios por meio do 

IQA, que reporta para uma boa qualidade das águas nos reservatórios sergipanos. Ainda, os períodos 

seco e chuvoso estudados apresentaram poucas variações entre si em termos de concentração dos 
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parâmetros, e quando avaliados os índices, observa-se acentuada mudança em relação ao IET e ao 

IQA que mostraram uma melhoria na qualidade das águas da maior parte reservatórios quando 

comparados os períodos. São necessários ainda, estudos mais aprofundados a fim de determinar as 

fontes da interferência humana nos ambientes estudados e seus impactos. 
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