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RESUMO – O rio Ipojuca, localizado no semiárido pernambucano, está enquadrado como rio de 

classe II pela resolução CONAMA 357/05, servindo como fonte de abastecimento público, mas é 

caracterizado por altas taxas de despejo de esgotos domésticos e industriais. A pesquisa objetivou 

monitorar qualitativamente parâmetros físico-químicos e de metais em dois pontos de um trecho 

urbano do rio Ipojuca seguindo a metodologia descrita no Standard Methods, para fins comparativos 

com os padrões descritos na resolução para rios de classe II. Foram realizadas coletas mensais durante 

o período de março/2018 a junho/2018. A maioria dos parâmetros observados apresentaram 

concentrações médias maiores no Ponto 2. O cloreto, N amoniacal, fosfato total, ferro, manganês e 

alumínio apresentaram concentrações médias acima do permitido pela resolução para rios classe II 

em ambos os pontos, já o sulfato e o nitrito, apresentaram valores médios acima do permitido apenas 

no Ponto 2. As maiores taxas de contaminação observadas no Ponto 2 evidencia as cargas poluidoras 

despejadas pelo centro urbano da cidade de Caruaru, além disso, parâmetros apresentaram 

concentrações médias acima do permitido pela resolução para rios de Classe II, fazendo-se 

necessárias restrições do uso dessa água para algumas atividades previstas na resolução. 
 

ABSTRACT– The Ipojuca River, located in the Pernambuco semiarid region, is classified as a class 

II river by resolution CONAMA 357/05. In this way, it serves as a source of public supply, but it is 

characterized by high rates of domestic and industrial sewage discharge. The research aimed to 

qualitatively monitor physical-chemical and metal parameters at two points in an urban area of the 

Ipojuca River.  The methodology described in the Standard Methods was observed, for comparative 

purposes with the standards described in the resolution for class II rivers. Monthly collections were 

carried out from march/2018 to june/2018. Most of the observed parameters showed higher average 

concentrations in Point 2. Chloride, N ammonia, total phosphate, iron, manganese and aluminum 

showed average concentrations above that allowed by the resolution for class II rivers at both points. 

Sulfate and nitrite, on the other hand, presented average values above that allowed only at Point 2. 
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The highest contamination rates observed in point 2 shows the polluting loads dumped by the urban 

area of the Caruaru city. Parameters presented average concentrations above that allowed by the 

resolution for class rivers II, making it necessary to restrict the use of this water for some activities 

provided for in the resolution. 

 

Palavras-Chave – Qualidade de água; Rios urbanos; Semiárido. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Ao longo da história o modelo de desenvolvimento da sociedade vem trazendo sérios impactos 

para o meio ambiente sendo as atividades antrópicas as principais responsáveis pela contaminação 

dos recursos hídricos, onde grande parte do que é consumido tem como destino final os corpos d'água, 

um recurso finito e essencial para vida.  

O semiárido brasileiro é caracterizado pelo déficit hídrico, que ocorre pela taxa de 

evapotranspiração ser maior do que a taxa de precipitação, onde a disponibilidade hídrica seria 

praticamente desprezível se não existissem algumas determinadas fontes de acumulação de água e 

alguns rios que servem para o abastecimento da população (BRAGA, 2016). A cidade de Caruaru, 

localizada no semiárido pernambucano, é banhada pelo rio Ipojuca, rio que serve como fonte de 

abastecimento público, mas vem sofrendo bastante com despejos oriundos de atividades antrópicas. 

A Bacia Hidrográfica do Rio Ipojuca não possui enquadramento dos corpos de água em classes 

de usos preponderantes, sendo assim, de acordo com a Resolução CONAMA  357/05, art. 42, todos 

os corpos d’água superficiais contidos na bacia estão enquadrados como rios de classe II (SRHE-PE, 

2011a), que são águas que podem ser destinadas ao abastecimento para consumo humano após 

tratamento convencional; à recreação de contato primário; à irrigação de hortaliças, plantas e áreas 

de lazer com os quais o público possa vir a ter contato direto; à proteção das comunidades aquáticas 

em terras indígenas (BRASIL, 2005). 

Com o exposto, a pesquisa tem como objetivo realizar um monitoramento qualitativo de um 

trecho urbano do Rio Ipojuca afim de conhecer a situação em que suas águas se encontram. Assim 

como comparar as concentrações obtidas com os padrões para rios de classe II, conforme disposto na 

resolução CONAMA 357/05.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Área de estudo  
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O estudo foi realizado em um trecho urbano do rio Ipojuca localizado na cidade de Caruaru, 

semiárido pernambucano. Foram selecionados dois pontos para realização das coletas das amostras, 

Ponto 1 (8º17’28.2”S; 35º59’38.6”W) localizado a montante do centro urbano da cidade de Caruaru 

e o Ponto 2 (8º17’48.1”S; 35º56’12.2”W), localizado a jusante do centro urbano da cidade (Figura 

1). O fluxo do rio entre o Ponto 1 e o Ponto 2 possuí aproximadamente 11 Km. 

 

 

Figura 1 – Trecho do rio Ipojuca analisado e localização dos pontos de estudo. 

 

A bacia do rio Ipojuca é caracterizada por altos teores de carga orgânica, onde as principais 

fontes potencias de poluição são os efluentes industriais, esgoto doméstico não tratado, descarte 

inadequado dos resíduos sólidos e uso indiscriminado de agrotóxico nas proximidades (SRHE-PE, 

2011b).  

O trecho do Ponto 1 possui boa parte de sua vegetação ciliar conservada e, durante os períodos 

de coleta, vinha passando por um processo de restauração por ações da Prefeitura de Caruaru. Ainda 

assim, as águas do trecho do Ponto 1 já sofrem com despejos de efluentes domésticos, industriais e 

de agroindústrias advindo de cidades mais a montante. Além da mata ciliar, foi possível observar uma 

quantidade considerável de macrófitas aquáticas no rio durante todo período de coleta.  
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A carga orgânica doméstica que aflui no rio Ipojuca corresponde a 67% do total da carga 

orgânica poluidora que aflui no manancial, onde o trecho do manancial que corta a cidade de Caruaru 

é o que apresenta o maior comprometimento na qualidade da água com índices críticos de oxigênio 

dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio e coliformes termotolerantes, tendo suas águas avaliadas 

como muito poluídas (CPRH, 2018). Nesse contexto, para o Ponto 2, localizado montante do centro 

urbano da cidade de Caruaru, é provável que sejam observados maiores efeitos de deterioração da 

qualidade de água como resultado de ações antrópicas. 

 

2.2 Metodologia 

Foram realizadas quatro coletas para cada ponto no período de março a junho de 2018. As 

coletas foram realizadas em recipientes de polietileno esterilizados, para os parâmetros físico-

químicos foram utilizados recipientes de 2 L, já para os parâmetros de metais foram utilizados 

recipientes de 250 mL. Após realizada a coleta, as amostras foram encaminhadas para o Laboratório 

de Gerência de Controle de Qualidade (SGCQ), da Companhia Pernambucana de Saneamento 

(COMPESA), para realização das análises físico-químicas (pH, dureza, cloreto, sulfato, amônia, 

nitrito, nitrato, fosfato total, fluoreto, bromato, lítio total e glifosato) e de metais (ferro, manganês, 

zinco, cobre, chumbo e alumínio), onde foi seguida a metodologia descrita no Standard Methods 

(APHA, 2017). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O resultado das análises de monitoramento qualitativo, do trecho do rio Ipojuca investigado, 

apresenta uma depreciação da qualidade da água para alguns parâmetros quando comparado com os 

padrões estabelecidos pela resolução 357 para rios de classe II (BRASIL, 2005), e quando comparado 

entre pontos, foi observado, na maioria das amostras, teores mais elevados no Ponto 2 (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Resultados do monitoramento qualitativo para o rio Ipojuca, 2018 e valores limites da resolução CONAMA 

357/05. 

Parâmetros 
CONAMA 

357/05 

Ponto 1 Ponto 2 

Março Abril Maio Junho Março Abril Maio Junho 

pH 6-9 7,20 7,30 6,90 6,80 6,90 6,80 7,40 7,30 

Dureza - mg/L ≤ 500 190,86 178,80 411,30 312,60 234,84 263,80 277,60 221,40 
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Cloreto - mg/L ≤ 250 21,46 237,70 523,30 330,00 2869,73 497,70 370,10 229,90 

Sulfato - mg/L  ≤ 250 6,55 175,30 170,50 115,10 3531,07 50,20 114,90 63,20 

N amoniacal - mg/L de N ≤ 3,7 - 22,35 0,89 1,45 - 4,43 17,90 20,50 

Nitrito - mg/L de N ≤ 1 0,00 2,10 0,00 0,15 0,00 6,90 0,00 0,00 

Nitrato - mg/L de N ≤ 10 0,18 0,14 1,32 0,90 3,98 0,20 0,80 0,79 

Fosfato total - mg/L de P ≤ 0,03 1,93 1,56 1,05 0,83 1,56 1,74 1,75 1,78 

Fluoreto - mg/L ≤ 1,4 <0,001 0,870 0,479 0,374 <0,001 0,920 0,436 0,404 

Bromato - mg/L ≤ 0,01 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Lítio total - mg/L de Li ≤ 2,5 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,004 

Glifosato - ug/L ≤ 65 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Ferro - mg/L  ≤ 0,3 0,56 0,54 0,90 2,81 1,09 0,70 0,85 0,49 

Manganês - mg/L  ≤ 0,1 0,56 0,49 0,83 0,70 2,19 1,48 0,72 0,52 

Zinco - mg/L  ≤ 0,18 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Cobre - mg/L  ≤ 0,009 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Chumbo - mg/L  ≤ 0,01 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Alumínio - mg/L  ≤ 0,1 0,1 0,5 1,1 - 1,6 1,1 1,3 - 

 

De todos os parâmetros estudados, apenas a dureza e o ferro apresentaram concentrações 

médias maiores no Ponto 1 quando comparado com o Ponto 2. Isso pode ser explicado pela alta taxa 

de despejo de esgoto doméstico não tratado no corpo d’água do rio Ipojuca, onde o trecho do 

manancial que corta a cidade de Caruaru apresenta índices elevados de oxigênio dissolvido, demanda 

bioquímica de oxigênio e coliformes termotolerantes (CPRH, 2018) que são parâmetros que 

caracterizam a poluição dos corpos d’água por despejos orgânicos. Como o Ponto 2 está a jusante do 

centro urbano da cidade, acaba sofrendo com maiores despejos de esgoto domésticos. Além disso foi 

notada a presença de macrófitas aquáticas no Ponto 1, que segundo Matni (1996), macrófitas 

aquáticas possuem papel fundamental na atenuação de diversos poluentes físico-químicos e de metais. 

Os parâmetros de fluoreto, lítio total, bromato, glifosato, chumbo, cobre e zinco apresentaram 

concentrações mais uniformes quando comparados entre pontos. 

Observou-se para os valores dos parâmetros do Ponto 1, o fosfato total, o ferro e o manganês, 

em todas as amostras analisadas, concentrações acima do permitido pela resolução CONAMA 357/05 

para rios classe II (BRASIL, 2005). Já o cloreto, N amoniacal, nitrito e alumino, apresentaram valores 

acima do exigido apenas em algumas das campanhas. O nitrito, apesar de apresentar, em abril, valor 

acima do exigido, sua média (0,75 mg/L de N) estava abaixo do máximo permitido pela resolução.  Já 
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para o Ponto 2, o fosfato total, o ferro, o manganês e o alumínio foram os que apresentaram em todas 

as amostras valores acima da resolução, enquanto o cloreto, sulfato, n amoniacal e nitrito 

apresentaram em apenas algumas análises valores superiores ao exigido pela resolução para rios 

classe II (BRASIL, 2005). De modo geral, o que diferiu entre os pontos foi o sulfato que apresentou 

apenas no Ponto 2 valores acima da resolução e o nitrito que, apesar de ter apresentado em  ambos os 

pontos valores acima da resolução, apenas para o Ponto 2 seu valor médio (1,73 mg/L de N) estava 

acima do exigido.   

Quando comparamos os valores médios dos parâmetros físico-químicos que estavam acima do 

exigido pela resolução CONAMA 357/05 para rios classe II (BRASIL, 2005), observou-se que o 

Ponto 2 apresenta valores mais altos quando comparado com o Ponto 1 (Figura 2). 
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Figura 2 – Média de concentrações para parâmetros físico-químicos cujos valores estão acima do exigido pelo 

CONAMA. 

 

Para o N amoniacal, obteve-se valor médio bem acima do exigido pela resolução 357/05 para 

rios de classe II (BRASIL, 2005), onde o Ponto 1 exibiu concentrações médias de 8,23 mg/L de N e 

o Ponto 2, concentrações médias ainda maiores, 14,28 mg/L de N. Assim como o N amoniacal, o 

cloreto apresentou concentrações médias acima do máximo permitido pela resolução, também no 

ponto 2 (991,86 mg/L) foi verificada concentração média maior que o Ponto 1 (278,12 mg/L). O 

cloreto é um composto presente em todas as águas naturais através de dissolução de minerais ou 

intrusão de águas marinhas, porém também pode ter origens antropogênicas a partir de despejos de 

esgotos domésticos, industriais e águas vindas de áreas agrícolas.  

Para o fosfato, observou-se valores bem acima do recomendado, no Ponto 1 o valor médio foi 

de 1,34 mg/ de P enquanto o Ponto 2 apresentou valores ainda maiores, 1,71 mg/L de P. Freitas et al. 

(2018) em um estudo de qualidade de água, em um trecho urbano do Rio Beberibe, também 

observaram altos teores de fosfato (média de 0,64 mg/L). Em todas as campanhas realizadas no rio 

Beberibe, observou-se concentrações acima dos valores máximos permitidos pela resolução 

CONAMA 357 para rios de classe II (BRASIL, 2005).  

Diferente do demais parâmetros (Figura 2) o sulfato (939,84 mg/L) e o nitrito (1,73 mg/L) 

apresentaram valores médios acima do permitido pela resolução para rios de classe 2 (BRASIL, 2005) 

apenas no Ponto 2. 

Comparando os valores médios dos três parâmetros de metais que apresentaram concentrações 

médias acima do exigido pela resolução CONAMA 357/05 para rios de classe II (BRASIL, 2005), 

apenas o ferro apresentou valores mais altos no Ponto 1 enquanto o manganês e o alumínio 

apresentam valores maiores no Ponto 2 (Figura 3). 
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Figura 3 – Média das concentrações para parâmetros de metais cujos valores estão acima do exigido pelo CONAMA. 

 

O ferro foi o único parâmetro que apresentou médias acima do valor padrão CONAMA 357 

para rios de classe II (Brasil, 2005), onde a concentração média do Ponto 1 (1,2 mg/L) foi maior que 

a concentração média do Ponto 2 (0,78 mg/L). Freitas et al. (2018) em um estudo realizado no rio 

Beberibe, localizado na região metropolitana de Recife-PE, observaram concentrações médias dos 

metais ferro e alumínio acima do máximo estabelecido, 2,26 mg/L e 1,17 mg/L respectivamente. Os 

autores ressaltaram que concentrações de ferro em águas superficiais podem ser de origem natural, 

através de dissolução de compostos do solo. Costa et al. (2018) realizaram um estudo de qualidade 

no Rio Guaribas, em um trecho urbano localizado no semiárido piauiense, onde foram encontradas 

concentrações máximas de 0,5 mg/L para o alumínio, muito acima do aceitável. O que se assemelha 

do presente estudo, onde as concentrações médias para alumínio foram de 0,57 mg/L no Ponto 1 e 

1,32 mg/L no Ponto 2, acima do valor padrão exigido pela resolução CONAMA 357/05 (BRASIL, 

2005). 

O manganês apresentou valores altos e acima do padrão exigido para rios classe II (BRASIL, 

2005) em ambos os pontos, para o Ponto 1 foi observada uma concentração média de 0,64 mg/L e 

para o Ponto 2 uma concentração medida de 1,23 mg/L. Oliveira et al. (2010) em uma avaliação da 

qualidade de água na Bacia Hidrográfica do Rio Salitre, semiárido da Bahia, também observaram 

valores máximos acima do permitido pela resolução CONAMA 357/05 para rios de classe II 

(BRASIL, 2005) para os metais manganês (1,20 mg/L), alumínio (3,24 mg/L) e ferro (3,60 mg/L). 

Em grandes concentrações, tanto o manganês quanto o ferro podem causar odor na água, ambos têm 

sua origem antropogênica ligada aos despejos industriais (VON SPERLING, 2005). 

Observou-se que oito parâmetros apresentaram valores médios acima do máximo permitido 

pela resolução CONAMA 357/05 para rios de classe II (BRASIL, 2005) e a não corroboração dos 
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valores apresentados com o máximo permitido pela resolução pode vir a restringir o uso dessa água 

paras as atividades que são previstas para tal classe (PINHEIRO et al., 2014).   

 

4 CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos a partir do monitoramento de qualidade de água do trecho urbano do rio 

Ipojuca, quando comparado com os valores máximos permitidos pela resolução CONAMA 357/05 

para rios de classe II, pode-se observar que as concentrações médias dos parâmetros físico-químicos, 

cloreto, N amoniacal, fosfato total, sulfato e nitrito e dos parâmetros de metais, ferro, manganês e 

alumínio estavam acima do máximo permitido pela resolução. Assim, faz-se necessária a restrição do 

uso dessa água para algumas atividades que estão previstas na resolução para rios de classe II. 

Quando fazemos um comparativo entre os pontos estudados, o Ponto 2 apresentou 

concentrações médias maiores do que o Ponto 1 na maioria das amostras, com exceção dos parâmetros 

de dureza e o ferro que foram maiores no Ponto 1, além do fluoreto, lítio total, bromato, glifosato, 

chumbo, cobre e zinco onde os valores foram mais uniformes entre os pontos. 

Os níveis inferiores da qualidade da água observada no Ponto 2 demonstram a influência das 

cargas poluidoras advindas do centro urbano da cidade de Caruaru, evidenciando a necessidade de 

continuidade dos projetos de ampliação do atendimento do esgotamento sanitário e a priorização de 

fiscalização das fontes responsáveis pelos efluentes lançados no corpo d'água. 

 

AGRADECIMENTOS 

À FACEPE (Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco) e à 

CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) pelas bolsas de pesquisa 

de Pós-Graduação e apoio financeiro para o desenvolvimento das pesquisas. Ao CNPQ (Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) pelo suporte financeiro nas pesquisas 

atreladas a este trabalho. 

 

REFERÊNCIAS 

APHA. (2017). “Standard methods for the examination of water and wastewater”. American Public 

Health Association, American Water Works Association. Water Environmental Federation. 

Washington-DC, USA, n 23. 

BRAGA, R. A. P. (2016). “Águas de Areias”. 1º ed. Ane publicações. Recife-PE. 336p.  



 

     

 

XV Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 
  

10 

BRASIL - Ministério do Meio Ambiente. (2005). Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), 

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. Disponível em: 

<http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=459>. Acesso em 1 de julho de 2020. 

COSTA, F.N.L.; OLIVEIRA, Y.R.; SILVA, P.H.; FERREIRA, P.M.P.; PACHECO, A.C.L.; 

ABREU, M.C. (2018). “Avaliação da qualidade hídrica de um rio do semiárido piauiense”. Journal 

of Environmental Analysis and Progress. 3(2), pp. 218-225. 

CPRH - Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. (2018). “Relatório de 

monitoramento de bacias hidrográficas do estado de Pernambuco”. p. 102-114 Recife-PE. 

Disponível em: < 

http://www.cprh.pe.gov.br/ARQUIVOS_ANEXO/relatorio_ip_18;4803010202;20200213.pdf > 

Acesso em 06 de agosto de 2020. 

FREITAS, J. B. A. F.; CABRAL, J. J. S. P. C.; PAIVA, A. L. R. P.; ALBUQUERQUE, T. B. V.; 

SILVA, N. B. N. (2018). "Qualidade de água de um trecho urbano do rio Beberibe na região 

metropolitana de Recife". In Anais do XII Encontro Nacional de Águas Urbanas. ABRH - Associação 

brasileira de recursos hídricos, Maceió. Nov. 2018. 

MATNI, A. S. (1996). “As macrófitas aquáticas mais frequentemente encontradas nos Lagos 

Bolonha e Água Preta do Parque Ambiental de Belém”. In: Anais do 54º Congresso Nacional de 

Botânica Belém: Universidade Federal do Pará.  

OLIVEIRA, C. N. D.; CAMPOS, V. P.; MEDEIROS, Y. D. P. (2010). “Avaliação e identificação de 

parâmetros importantes para a qualidade de corpos d'água no semiárido baiano. Estudo de caso: 

bacia hidrográfica do rio Salitre”. Química Nova, 33(5), pp. 1059-1066. 

PINHEIRO, A.; SCHOEN, C.; SCHULTZ, J.; HEINZ, K. G. H.; PINHEIRO, I. G.; DESCHAMPS, 

F. C. (2014). “Relação entre o uso do solo e a qualidade da água em bacia hidrográfica rural no 

bioma Mata Atlântica”. Revista Brasileira de Recursos Hídricos, Porto Alegre, 19(3) pp. 127 – 139, 

2014.  

SRHE - Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos. (2011a). “Plano Hidroambiental da Bacia 

Hidrográfica do Rio Ipojuca. Tomo III – Planos de Investimentos”. Recife, 2011. Disponível em: < 

http://www.apac.pe.gov.br/down/PHA_Ipojuca_TOMO_III_Relatorio_PI_10.09.11.pdf> Acesso em 

27 de julho de 2020 

SRHE - Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos. (2011b). “Plano Hidroambiental da Bacia 

Hidrográfica do Rio Ipojuca. Tomo I – Diagnóstico Hidroambiental”. Recife, 2011. Disponível em: 

<http://www.apac.pe.gov.br/down/PHA_Ipojuca_TOMO_I_VOL_1_Diagnostico_10.09.11.pdf > 

Acesso em 27 de julho de 2020. 

VON SPERLING, M. (2005). “Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos: 

princípios do tratamento biológico de águas residuárias”. 3.ed. Belo Horizonte: Departamento de 

Engenharia Sanitária e Ambiental. Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte – MG. 

243p. 

 
 

http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=459
http://www.cprh.pe.gov.br/ARQUIVOS_ANEXO/relatorio_ip_18;4803010202;20200213.pdf
http://www.apac.pe.gov.br/down/PHA_Ipojuca_TOMO_III_Relatorio_PI_10.09.11.pdf
http://www.apac.pe.gov.br/down/PHA_Ipojuca_TOMO_I_VOL_1_Diagnostico_10.09.11.pdf

