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ÁGUAS DA REGIÃO DO BAIXO SÃO FRANCISCO  

 

Rafael Santos da Silva1 & Daniella Rocha2 

RESUMO: Nos últimos anos, as bacias hidrográficas têm sido impactadas por atividades 

antrópicas, que culminam no desequilíbrio dos ecossistemas aquáticos e na dificuldade para o 

alcance das metas de qualidade da água. Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo 

avaliar a conformidade ao enquadramento, ao longo da região fisiográfica do Baixo São Francisco, 

da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, a partir dos dados monitorados pelas Expedições 

Científicas do Baixo São Francisco, entre 2019 e 2020. Todo o procedimento de cálculo ocorreu 

através do software Microsoft Excel, utilizando-se dados dos parâmetros Nitrito, Fósforo Total, 

Escherichia Coli e Sulfato Total, destas expedições. Os resultados indicam a dificuldade no alcance 

da classe de enquadramento estabelecida, entre os anos analisados, decorrente das não-

conformidades dos parâmetros Nitrito e Fósforo Total, originados da ausência de sistemas de 

esgotamento sanitários nos municípios e de práticas agropecuárias inadequadas. Dessa forma, 

sugere-se investimentos na universalização de acesso ao saneamento básico, em cursos de 

capacitação a trabalhadores rurais, em projetos de recuperação e revitalização do Rio São 

Francisco, a instalação de estações de monitoramento de qualidade da água, para que ocorra a 

melhora nas condições qualitativas de suas águas, consequentemente alcançando a classe de 

enquadramento estabelecida.   
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INTRODUÇÃO 

Os recursos hídricos, em geral, são essenciais para a manutenção do equilíbrio ecológico dos 

ecossistemas e indispensáveis para a realização das atividades humanas. Porém, estas quando 

aplicadas de forma inadequada, são responsáveis cada vez mais pela degradação da qualidade dos 

corpos hídricos. 

Nesse contexto, o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos 

preponderantes da água, visa estabelecer metas para que se mantenha, ou se alcance futuramente 

determinada classe de qualidade de água, levando em conta os potenciais usos múltiplos que poderão 

advir de um corpo hídrico em questão. O mesmo, deve trabalhar integrado com os demais 

instrumentos da lei nº 9.433/97 – os planos de recursos hídricos; a outorga dos direitos de uso de 

recursos hídricos; a cobrança pelo uso de recursos hídricos; e o Sistema de Informações sobre 

Recursos Hídricos –, como também com o licenciamento ambiental de empreendimentos. 
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Silva (2017) destaca que se deve elaborar um programa de enquadramento, que englobe as 

ações necessárias para que se atinjam os objetivos da qualidade das águas, oriundas das bacias 

hidrográficas. Dentre estas ações, vale destacar o monitoramento contínuo dos corpos hídricos.  

Já Costa e Ferreira (2015) citam que, além dos dados brutos, obtidos do monitoramento da 

qualidade dos corpos hídricos, os órgãos ambientais têm calculado e divulgado à população, os 

índices de qualidade da água que buscam integrar as informações referentes aos dados dos 

parâmetros, em um único valor, bem como explanar as condições das águas, de forma simples e 

objetiva.  

Nesse sentido Uddin et al. (2020) explanam que, dentre os índices existentes, vale destacar o 

Índice de Conformidade ao Enquadramento (ICE), estabelecido pelo Canadian Council of Ministers 

of the Environment (CCME), em 2001, e sendo uma adaptação do Índice do IQA da British Colombia, 

criado no ano de 1995. O ICE visa primordialmente avaliar o alcance das metas do enquadramento 

dos corpos hídricos nesta.  

O índice será uma informação ímpar, visto que Soares et al. (2020) ressaltam que, a região 

fisiográfica do Baixo São Francisco, da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, é bastante 

importante para a manutenção de diversas atividades econômicas vitais para as populações 

ribeirinhas, como a pesca, a navegação e a agricultura.  

Dessa forma, o presente trabalho buscou calcular o ICE, para avaliar a conformidade ao 

enquadramento das águas, desta região de estudo, quanto à influência das ações antrópicas em suas 

margens, buscando-se integrar os dados de monitoramento de qualidade da água, oriundos das 

Expedições Científicas do Baixo São Francisco. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

seleção dos parâmetros, pontos de monitoramento e do período de análise 

Primeiramente, levou-se em conta o fato de a amostragem ocorrer uma vez ao ano, durante o 

período de cada Expedição Científica do Baixo São Francisco e a variabilidade quanto à definição 

dos parâmetros a serem analisados, em razão da capacidade técnica e financeira presente dos 

organizadores das expedições.  

Por fim, analisou-se quais parâmetros foram averiguados de forma repetida, ao longo das 

expedições. Aqueles definidos para a composição do cálculo do ICE foram: (i) fósforo total; (ii) 

nitrito, (iii) Escherichia coli, e (iv), sulfato total.  

No total, foram analisados 13 pontos de monitoramento de qualidade da água, oriundos da 

segunda e terceira Expedições Científicas do Baixo São Francisco, ocorridas em 2019 e 2020, 

respectivamente. Os pontos em estudo encontram-se localizados na Figura 1. 
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Figura 1 – Municípios da Expedição Científica do Baixo São Francisco 

Fonte – Soares et al. (2020). 

 

cálculo do ICE 

Todo o procedimento de cálculo do ICE, foi realizado através de uma planilha eletrônica de 

análise de dados, por meio das equações descritas a seguir: 

1) Abrangência (F1): Representa a percentagem de parâmetros de qualidade da água que 

violaram os padrões legais estabelecidos, pelo menos uma vez no período de análise. 

𝐹1 =  [
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑣𝑖𝑜𝑙𝑎𝑟𝑎𝑚

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠
] 𝑥 100                                                                                (1) 

2) Frequência (F2): Representa a percentagem de testes que não estiveram conformes em 

relação aos padrões legais. 

𝐹2 =  [
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑣𝑖𝑜𝑙𝑎𝑟𝑎𝑚

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑠
] 𝑥 100                                                                                          (2) 

3) Amplitude (F3): Representa a quantidade pela qual os testes que violaram, não atingiram 

o padrão desejado, isto é, é a diferença deste em relação ao dado amostral. O F3 é 

calculado em três etapas. 

a. Variação (Δv): Corresponde ao número de vezes que a concentração é maior que 

o padrão legal (ou menor que, quando o padrão é o mínimo). 

i. Quando o valor do teste não pode exceder o padrão: 

∆𝑣 =  [
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑜 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑣𝑖𝑜𝑙𝑜𝑢

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜
] − 1                                                                                      (3) 

ii. Quando o valor do teste não pode ultrapassar o padrão: 

∆𝑣 =  [
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑜 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑣𝑖𝑜𝑙𝑜𝑢
] − 1                                                                                      (4) 
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b. Soma normalizada das variações (snv): Corresponde ao valor agregado das 

desconformidades, isto é, a soma das variações individuais, dividido pelo 

número total de testes.  

𝑠𝑛𝑣 =  
∑ ∆𝑣𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑠
                                                                                                  (5) 

c. O F3 é então calculado como: 

𝐹3 =  
𝑠𝑛𝑣

(0,01 𝑥 𝑠𝑛𝑣)+0,01
                                                                                                              (6) 

4) Por fim o ICE é calculado, a partir da seguinte equação, onde o valor de 1,732 é 

necessário, para que os valores fiquem dentro da faixa entre 0 e 100. 

𝐼𝐶𝐸 =  100 − (
√𝐹1

2+𝐹2
2+𝐹3

2

1,732
)                                                                                            (7) 

Em relação aos valores obtidos deste índice, quanto mais próximo de zero, significa que a 

condição do corpo d’água em questão está distante do enquadramento desejado, enquanto que 

resultados próximos a 100, indica que o mesmo se encontra conforme quanto ao enquadramento. 

Além disso, com os mesmos dados obtidos, classifica-se a condição de qualidade das águas, de acordo 

com as seguintes categorias, sugeridas pelo CCME. 

Tabela 1 – Categorias de qualidade da água, de acordo com o ICE obtido 

Critério Categoria Características do meio aquático 

95 ≤ ICE ≤ 100 Excelente A qualidade da água é protegida à interferência antrópica 

praticamente inexistente e as condições estão próximas dos 

naturais. 

80 ≤ ICE ≤ 94 Bom A qualidade da água é protegida à um pequeno grau de ameaça ou 

causa antrópica e as condições raramente se afastam dos naturais. 

65 ≤ ICE ≤ 79 Mediana A qualidade da água é geralmente protegida, mas ocasionalmente 

ameaçada ou prejudicada e as condições às vezes se afastam dos 

naturais. 

45 ≤ ICE ≤ 64 Marginal A qualidade da água é frequentemente ameaçada ou prejudicada e 

as condições muitas vezes se afastam dos naturais. 

0 ≤ ICE ≤ 44 Ruim A qualidade da água está quase sempre ameaçada ou prejudicada 

e as condições normalmente se afastam dos naturais. 

Fonte – Adaptado de CCME (2001).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na tabela 2, encontram-se os resultados consolidados dos Índices de Conformidade ao 

Enquadramento, em cada ponto de monitoramento, ao longo dos municípios do Baixo São Francisco, 

abrangidos pela expedição científica.  
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Tabela 2 – Resultados consolidados do ICE, na área de estudo 

Pontos Municípios 2019 2020 

PI1 

Piranhas 

100 77 

PI2 100 100 

PI3 100 47 

PA1 
Pão de Açúcar 

100 43 

PA3 100 43 

TR1 
Traipu 

100 42 

TR3 100 100 

PR1 
Porto Real do Colégio 

100 54 

PR3 100 72 

IN1 
Igreja Nova 

100 52 

IN3 100 43 

PN1 
Penedo 

100 100 

PN3 100 46 

Como se pode notar, todos os pontos de monitoramento atingiram as metas de qualidade da 

água, no ano de 2019, porém pode-se aferir a fundo sobre os dados obtidos do ICE, para o mesmo 

ano, já que o período de coletas da segunda Expedição Científica do Baixo São Francisco ocorreu 

paralelamente à ocorrência de intensa precipitação, nas regiões do Alto e Médio São Francisco, 

culminando no aumento da vazão do rio na região do Baixo São Francisco, por meio da abertura das 

comportas da UHE Xingó, e consequentemente na diluição da concentração dos componentes 

analisados, como relata-se no trabalho de Soares et al. (2020). 

Já para o ano de 2020, ocorreu um agravamento da qualidade das águas, em relação à classe de 

enquadramento estabelecida para o trecho em estudo, onde cerca de 8 dos 13 pontos (ou cerca de 

61,5%) apresentaram qualidade marginal ou ruim do corpo hídrico, influenciados pela concentração 

de nitrito e de fósforo total acima do permitido pela Resolução CONAMA nº 357/05.  

Isto é um fator agravante, principalmente por não haver sistemas de esgotamento sanitário nos 

municípios abrangidos pelo Baixo São Francisco, bem como predominar ainda práticas inadequadas 

quanto às atividades agropecuárias, onde os despejos resultantes destas atividades antrópicas 

culminam no comprometimento dos usos múltiplos que há ao longo do curso d’água. 

 

CONCLUSÕES 

De uma forma geral, notou-se que o trecho do rio São Francisco apresentou problemas quanto 

ao alcance do enquadramento, entre 2019 e 2020, devido a influência principalmente das 

desconformidades apresentadas pelos parâmetros Nitrito e Fósforo Total, que são oriundas da 

ausência do sistema de esgotamento sanitário ao longo da região do Baixo São Francisco, bem como 

explicadas pelas práticas inadequadas quanto às pastagens e cultivos agrícolas na zona rural dos 

municípios. 
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 Porém, vale ressaltar que, a padronização dos parâmetros definidos pelas expedições, e a 

realização de mais períodos de coletas ao longo do ano pelas expedições, poderiam possibilitar a 

definição de mais parâmetros, e consequentemente a entrada de mais dados no cálculo do ICE, 

culminando então no melhor valor possível do índice e, avaliação de características mais próximas 

da realidade. Contudo, os parâmetros escolhidos e os seus dados de entrada, para o presente trabalho, 

foram consoantes com as principais atividades antrópicas predominantes na região.  

 Os resultados obtidos para o ICE poderão alertar e informar a população quanto às condições 

qualitativas do Rio São Francisco, bem como servirão de base para o poder público realizar a gestão 

ambientalmente e integralmente adequada de recursos hídricos, nesta região, através do planejamento 

e realização de ações e projetos que permitam a preservação e recuperação do Rio São Francisco, 

como a universalização do acesso ao saneamento básico, em conformidade com a lei federal nº 

9.433/97 e, também em cursos de formação, treinamento e especialização profissional de 

trabalhadores rurais. 

E, sugere-se a construção de um banco de dados com séries históricas, por parte de futuras 

estações, presentes na região do Baixo São Francisco, que poderão ser utilizadas pelos órgãos 

ambientais no cálculo de índices de qualidade da água, como o ICE, que se demonstrou bastante 

simples, prático e eficaz no presente estudo, para o contínuo auxílio ao poder público e à população, 

quanto ao conhecimento do possível alcance das metas de qualidade da água do Rio São Francisco, 

bem como para futuros trabalhos acadêmicos nesta área de estudo. 
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