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RESUMO: O rio Itapecuru localiza-se no Estado do Maranhão e representa um importante 

potencial hídrico para o Estado. O trabalho aqui apresentado objetivou analisar a qualidade físico-

químico da água do rio com base na legislação vigente. A metodologia seguiu os preceitos da análise 

quantitativa a partir do monitoramento dos parâmetros pH, oxigênio dissolvido, temperatura, 

salinidade, condutividade e cor aparente, com as análises efetuadas com aparelhos multiparâmetros. 

Para tais análises foram realizadas três campanhas de coleta de água do rio Itapecuru entre os meses 

de julho e setembro de 2021, período de transição sazonal na região, em quatro pontos específicos 

do curso do rio situados na cidade de Timbiras – MA. Todos os parâmetros apresentaram 

estabilidade espacial dentro das oscilações da média, tendo dados quantitativos dentro do que 

preconiza a legislação para o tipo de água analisada. Estes dados servirão de base para trabalhos 

futuros que auxiliem no monitoramento da qualidade da água do rio Itapecuru no município de 

Timbiras-MA. 
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1 - INTRODUÇÃO 

A questão hídrica deve estar em primeira pauta para ações humanas no século 21. Muito se fala 

em crise hídrica e as consequências de sua má gestão. Falar sobre o tema água é basicamente falar 

sobre sua qualidade, seja para uso ou consumo (BARLOW, 2015). A legislação brasileira atribui 

qualificações para classificar os tipos de água, seus usos e delega responsabilidades acerca de sua 

qualidade e mantenimento. Poderes públicos de esferas, tanto federal, estadual quanto municipal 

devem zelar pelas especificações contidas na legislação, que também inclui como responsável a 

coletividade (BRASIL, 2005). Assim, torna-se essencial o monitoramento de parâmetros químicos, 

físicos, biológicos e sanitários dessa água para garantia do controle de seu estado.  

O Estado do Maranhão apresenta uma área privilegiada em bacias hidrográficas, merecendo 

destaque a bacia do rio Itapecuru, que possui área de 53.216,84 km², o que equivale a 16,03% do 

Estado. São em um total de 57 municípios que integram a bacia, dentre estes destaca-se o de Timbiras, 

onde a água do rio é utilizada para diversos fins de uso, abastecimento e recreação (UEMA, 2016). A 

Figura 1 apresenta a localização da bacia do Itapecuru no Estado do MA. 

 
Figura 1 - Localização espacial da Bacia Hidrográfica do rio Itapecuru. 

Fonte: CODEVASF, 2019. 

 

Os impactos antrópicos podem ser observados ao longo da bacia a partir de descargas de esgoto 

in natura, resíduos sólidos as margens do rio, dragagem, perda de mata ciliar entre outros, impactos 

esses também observados na cidade de Timbiras.  

O presente trabalho objetivou efetuar análises físico-químicas da qualidade da água do rio 

Itapecuru na cidade de Timbiras-MA a partir de três campanhas realizadas no período de transição 

das estações de chuva e seca no Estado do Maranhão. 
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2 - METODOLOGIA 

2.1 - Área de Estudo 

A cidade de Timbiras é banhada pelo rio Itapecuru no seu baixo curso.  A cidade está inserida 

na Mesorregião Leste Maranhense, tendo com uma população estimada de 29.241 pessoas e 

densidade demográfica de 18,8 habitantes/km2 (IBGE, 2021).  

 

2.2 – Material e Métodos 

As análises foram efetuadas in loco a partir dos equipamentos que podem efetuar medidas de 

campo. Foram analisados os parâmetros:  temperatura do ar e da água (termômetro de vidro 

convencional de laboratório), pH, condutividade elétrica, salinidade, oxigênio dissolvido 

(multiparâmetro AK88, AKSO) e cor aparente (o medidor AK530, AKSO). Os equipamentos foram 

calibrados de acordo com o protocolo de cada aparelho um dia antes das atividades de coleta, com 

exceção da sonda de oxigênio dissolvido, que teve a calibração no dia de uso. Foram coletados, no 

período da manhã, 1000 ml de amostra bruta de água por ponto, para análise in loco e para as análises 

de cor, foram armazenados em frascos de polietileno e guardados imediatamente em caixa de isopor 

com gelo e transportados para o Laboratório de Química da Universidade Federal do Maranhão-

Campus VII para armazenamento e preservação. 

2.3 - Pontos de Coleta e Amostragem 

 A determinação dos pontos de coleta foi efetuada com base no perfil de possíveis impactos 

antrópicos sobre as águas do rio Itapecuru em Timbiras. Foram definidos três pontos de coleta, a 

partir da geolocalização espacial via plataforma de internet Google Earth, como apresentado na 

Figura 2. 

 

 

Figura 2 - Pontos de Coleta das Amostras de Água do Rio Itapecuru na Cidade de Timbiras-MA. Fonte - elaborado no 

ArcGis 10.5 com imagens do basemap Imagery a partir das malhas territoriais do IBGE (2020) e trabalho de campo. 
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Após seleção e identificação dos pontos foram definidas três campanhas para coleta das 

amostras de água para o período de transição entre as estações de estiagem e chuva na região dos 

cocais, realizadas nos meses de julho, agosto e setembro do ano de 2021. Cada campanha contou com 

duas etapas: 1) atividade de campo; 2) atividade laboratorial.  

As medidas foram efetuadas no mesmo dia da coleta, em triplicata, sendo utilizados 50 ml de 

amostra em cada análise, iniciando-se sempre pelas medidas do parâmetro oxigênio dissolvido, visto 

a atividade microbiológica que levaria ao consumo do oxigênio da amostra no frasco de polietileno. 

Os demais parâmetros foram analisados em ordem aleatória. Os dados obtidos foram tabulados em 

planilha Excel para análises estatísticas da média aritmética, desvio padrão e coeficiente de variação. 

 

3 - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1 - Campanha 1 

A campanha 1 foi efetuada no mês de junho-2021. Os resultados numéricos obtidos para a 

primeira campanha de coleta e análise da água do rio Itapecuru estão apresentados no gráfico da 

Figura 3. Observou-se que os valores para os parâmetros pH, salinidade, condutividade e temperatura 

da água não tiveram grande variações, indicando estabilidade espacial desses parâmetros, estando o 

pH, a salinidade e a cor, dentro do esperado para essa classificação de água (BRASIL, 2005).  

Variações maiores de CV% foram observadas para a cor e para o oxigênio dissolvido, mas 

ainda com baixos coeficientes (2,94% e 2,33%). Apesar de os números apresentarem uma tendência 

de leve incremento para o OD e diminuição para a cor, esses valores estão oscilando dentro do desvio. 

A temperatura do ar apresentou 11,59% de variação de média aritmética entre os três pontos, 

provavelmente devido a variações no tempo (nuvens, ventos, por exemplo).  

 
Figura 3 - Gráfico dos Dados Obtidos para os Parâmetros nos Três Pontos de Coleta na Campanha 1. Fonte - Autoria 

Própria, 2021. 
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3.2 - Campanha 2 

Os dados para a segunda campanha estão apresentados no gráfico da Figura 4.  Os valores 

apresentaram mais variação que na campanha 1, com exceção da salinidade.  

Destaca-se, com maior variação o parâmetro cor, com valor médio de 4,5±0,68 uH e 

CV=15,02%. Em seguida o OD, o pH, a temperatura da água, do ar e a condutividade, 

respectivamente.  

 
Figura 4 - Gráfico dos dados obtidos para os parâmetros nos quatro pontos de coleta na campanha 2.  Fonte: Autoria 

própria, 2021. 

 

3.3 - Campanha 3 

Os dados para a terceira campanha estão apresentados no gráfico da Figura 5. O comportamento 

dos dados apresentou variações mais significativas para coloração e salinidade. Os valores de pH 

seguiram a tendência de acidez apresentados na campanha 1, tendo média de 5,1±0,15 (CV=3,01%), 

o que o coloca fora dos padrões para a água do rio, considerando o enquadramento águas doces de 

classe II a legislação brasileira mediante a resolução CONAMA nº 357/05 estipula pH entre 6,0 e 9,0 

para esse tipo de classificação (BRASIL, 2005). 

 



 
Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe 

 

 

 

XIV Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe 6 

 
Figura 5 - Gráfico dos Dados Obtidos para os Parâmetros nos Quatro Pontos de Coleta na Campanha 3.  Fonte: - 

Autoria Própria, 2021. 

 

A condutividade apresentou comportamento com tendência de decaimento para a sequência dos 

pontos e a salinidade se manteve constante. O OD apresentou taxa de 75,4 % de saturação, com 

valores oscilantes entre a média. A cor apresentou valores oscilantes, com maior valor para o ponto 

central da cidade (P2), o que pode evidenciar influências relativas a impactos antrópicos, ou mesmo 

chuvas no período. Como destaque, descargas de esgoto in natura podem ser observadas ao longo do 

rio na cidade de Timbiras.  As temperaturas da água e do ar apresentaram valores mais elevados que 

a campanha anterior, com oscilação maior para a do ar. 

 

4. CONCLUSÕES 

Os parâmetros físico-químicos analisados nesta pesquisa se encontram em conformidade com os 

padrões estipulados para a qualidade da água o que não exclui a necessidade da implementação de 

medidas que visem a recuperação e preservação do curso do rio Itapecuru na cidade de Timbiras-MA.  
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