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AVALIAÇÃO DA ÁGUA DA BARRAGEM JAIME UMBELINO DE SOUZA 

UTILIZANDO O ÍNDICE DE QUALIDADE DE ÁGUA ARITMÉTICO 

PONDERADO 

Heitor Torres Silveira 1; Raynne Aparecida de Sousa Pires2; Carlos Alexandre Borges Garcia 3& 

Silvânio Silvério Lopes4  

RESUMO: A Agenda 2030 tem como um de seus objetivos a melhoria da condição dos corpos 

hídricos, de modo a reduzir os impactos à qualidade da água, podendo estes ocorrer por fatores 

naturais e antrópicos. Assim, avaliar a qualidade de água torna possível o desenvolvimento de 

estratégias de tomada de decisão ligadas ao uso da água. A barragem Jaime Umbelino de Souza foi 

construída para regularizar a vazão do rio Poxim-Açu e abastecer a região metropolitana de Aracaju. 

Assim, o trabalho tem por objetivo avaliar a qualidade da água da barragem. Foram realizadas duas 

campanhas de amostragem, onde os parâmetros analisados foram: condutividade elétrica (CE), 

oxigênio dissolvido (OD), temperatura, turbidez, pH, fósforo total, sólidos totais dissolvidos e 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO). Para avaliação da qualidade da água, foi utilizado o Índice 

de Qualidade da Água aritmético ponderado (IQAAP). Todos os parâmetros estiveram dentro dos 

limites aceitáveis pela Resolução CONAMA 357. A aplicação do índice mostrou-se eficiente, 

indicando qualidade “Excelente” para o IQAAP, sem indício de trecho com graves indícios de 

degradação. Recomenda-se a continuidade do monitoramento ambiental, realização de campanhas 

sazonais, bem como uma integração com as políticas públicas ambientais. 

Palavras-chave: Recursos hídricos, rio Poxim, monitoramento. 

1. INTRODUÇÃO 

O crescimento populacional desenfreado e desordenado gera um maior impacto nos recursos 

hídricos, provocando uma degradação nestes ecossistemas, principalmente no lançamento de 

efluentes domésticos sem tratamento, o que incide diretamente na qualidade. Aliado a este fato, o 

aumento das atividades urbanas e agrícolas, sem políticas preventivas e educativas, tem sido motivo 

de preocupação por parte de usuários e, principalmente, dos órgãos gestores ambientais (SILVA et 

al., 2019). 

As vantagens de um índice de qualidade incluem sua capacidade de número único, bem como 

de combinar parâmetros de diferentes unidades de medida em uma única métrica, além da sua eficácia 
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como ferramenta de comunicação, podendo resumir uma grande quantidade de dados sobre a 

qualidade da água em definições simples, de modo que, devido as essas vantagens, têm sido 

amplamente aplicados em trabalhos ambientais (CHAKRABORTY; KUMAR, 2016).  

A barragem Jaime Umbelino de Souza foi construída através do barramento do rio Poxim-Açu, 

no povoado Timbó, em São Cristóvão. Apresenta uma estrutura física com cota de 15 metros de altura 

e uma extensão de 1.125 metros, com área de inundação de 5,2 km², sendo, portanto, um importante 

canal de abastecimento para a cidade de Aracaju, capital do estado de Sergipe, assim como sua região 

metropolitana, principalmente nos períodos de estiagem (BRITTO et al., 2012).  

O presente trabalho foi baseado na análise das características físico-químicas da água do 

reservatório. Diante do exposto, conhecer a qualidade de água da barragem Jaime Umbelino de Souza 

(reservatório do Poxim) faz-se necessário, uma vez que este reservatório é um dos principais 

responsáveis pelo abastecimento público da região metropolitana de Aracaju. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Área de estudo e amostragem 

A área de estudo compreende a barragem Jaime Umbelino de Souza (Figura 1), localizada no 

povoado Timbó no município de São Cristóvão, estado de Sergipe. Foi construída através do 

barramento do rio Poxim-Açu, dentro da bacia hidrográfica do Rio Sergipe. Com o intuito de garantir 

a proteção das condições ambientais da barragem, o seu projeto incluiu uma faixa de proteção de 100 

metros de largura em seu entorno, contados a partir da sua margem, o que resulta numa área florestada 

que inibe o impacto antrópico no ecossistema aquático. A barragem tem capacidade de 32.730.000 

m3 e 25 metros de altura máxima. 

Figura 1 - Localização da barragem Jaime Umbelino de Souza (reservatório do Poxim). 

 

Fonte: Autoria própria. 
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As condições climáticas na região são o clima tropical úmido, com período seco de setembro a 

março e período chuvoso de abril a agosto, com precipitação anual variando de 1.600 a 1.900 mm. A 

temperatura média é de 23 °C para meses mais frios, junho a agosto, e de 31 °C para meses mais 

quentes, dezembro a fevereiro (NEVES et al., 2015). Atualmente, é administrada pela Companhia de 

Saneamento de Sergipe (DESO) e sua utilização principal é a regularização da vazão do rio e 

abastecimento da região metropolitana de Aracaju. 

Foram realizadas duas campanhas, (janeiro e novembro de 2020). Não foi possível observar os 

aspectos sazonais, pois devido à pandemia da covid-19, não foi permitido realizar campanhas no 

período chuvoso. As coletas foram feitas através de barco a motor. No ato de coleta, a temperatura 

da água e o pH foram analisados por meio de medidores portáteis. As amostras foram acondicionadas 

em frascos de polietileno de 1 L, de modo a analisar os demais parâmetros em laboratório. Os 

procedimentos foram conduzidos através do método APHA (2005).  

2.2. Índice de Qualidade da Água (IQA) 

Para avaliar a qualidade das águas da barragem também foi utilizado o método do índice de 

qualidade da água aritmética ponderada, que classifica o estado ambiental da água usando variáveis 

de qualidade da água. Esse método, devido a sua simplicidade, permite o uso de parâmetros variados. 

A equação 1 expressa o cálculo do índice. 

                              𝐼𝑄𝐴 =  
∑ (𝑄𝑖∗𝑊𝑖)𝑛

𝑖=1

∑ 𝑊𝑖𝑛
𝑖=1

                                                                      (1) 

Sendo: 

Qi – índice de subqualidade do i-ésimo parâmetro; 

Wi – unidade de peso de cada parâmetro; 

n – número de parâmetro. 

 O valor de IQA é classificado em cinco classes, com suas respectivas faixas de valores, 

conforme apresentadas na Tabela 1. 

Tabela 1 – Classificação do IQAAP. 

IQA Classificação da qualidade da água 

0 – 25 Excelente 

26 – 50 Boa 

51 – 75 Pobre 

76 – 100 Muito Pobre 

Acima de 100 Inadequada 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A tabela 2 apresenta os resultados encontradas nas campanhas de amostragem.  

Tabela 2 – Valores dos parâmetros físico-químicos analisados. 

Parâmetros 

1
ª 

C
A

M
P

A
N

H
A

 

Pontos de amostragem 

2
ª 

C
A

M
P

A
N

H
A

 

Pontos de amostragem 

Média ± dp 

PX1 PX2 PX3 PX4 PX1 PX2 PX3 PX4 

OD (mg L-1) 7,1 7,05 7,06 7,39 7,1 7,2 7,1 7,2 7,19 ± 0,15 

T (ºC) 31,1 30,4 30,4 31,7 30 29,8 29,4 30,5 30,42 ± 0,73 

Tur (UNT) 12,19 10,1 9,89 10,52 1,2 9 5 15 9,11 ± 4,26 

pH 7,71 7,61 7,64 7,66 7,5 7,67 7,68 7,5 7,62 ± 0,08 

PT (mg L-1) 0,013 0,010 0,010 0,011 0,007 0,007 0,008 0,007 0,009 ± 0,002 

STD (mg L-1) 90 89 88 87 151 112 82 82 97,63 ± 23,54 

NO3
- (mg L-1) 2,35 2,93 5,89 7,45 2,31 2,77 0,86 9,68 4,28 ± 3,05 

DBO (mg L-1) 0,04 0,0096 0,013 0,25 0,015 0,005 0,004 0,001 0,042 ± 0,08 

Média ± dp: Média ± desvio padrão; OD: Oxigênio dissolvido; T: Temperatura; Tur: Turbidez; pH: Potencial 

Hidrogeniônico; PT: Fósforo Total; STD: Sólidos Totais Dissolvidos; NO3-: Nitrato; DBO: Demanda Bioquímica 

de Oxigênio. 

OD apresentou um valor médio de 7,19 ± 0,15 mg L-1. Neves et al. (2015) encontraram 

divergências deste trabalho, com concentrações menores de OD no reservatório do Poxim (<1,5 mg 

L-1), atribuindo este cenário ao recente enchimento do reservatório, à época do estudo, que tendem a 

apresentar menores concentrações de OD. Conforme a Resolução Conama 357/2005, as 

concentrações de OD não devem ser inferiores a 6,0 mg L-1 (classe 1 de água doce). Em comparação 

com o presente estudo, observa-se que o trabalho de proteção na barragem conseguiu manter as 

concentrações de OD em ótimas condições. 

O fósforo total apresentou valor médio 0,009 ± 0,002 mg L-1, enquadrando-se na Classe 1, 

conforme Resolução CONAMA 357/2005. No perímetro irrigado Cotinguiba/Pindoba (Sergipe) 

foram encontradas concentrações superiores a 0,2 mg L-1 no período seco e 0,5 mg L-1 no período 

chuvoso, não enquadrando o corpo hídrico em nenhuma das classes da Resolução CONAMA 

357/2005 (SOUZA et al., 2021). A barragem do Poxim, por ter em seu projeto a margem de proteção 

ambiental, difere-se dos demais reservatórios do estado de Sergipe. Logo, mesmo com a presença de 

animais e de tentativas de ocupação humana em seu entorno, estes resultados mostram que esta ação 

garante uma melhor condição ambiental na barragem.  
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O nitrato apresentou valor médio de 4,28 ± 3,05 mg L-1, enquadrando-se na classe 1 (<10 mg 

L-1), conforme Resolução CONAMA 357/2005. Apesar da vegetação nativa na área da barragem não 

ter sido totalmente removida em razão da rápida inundação após a sua construção, ainda que este 

fenômeno possa gerar decomposição de matéria orgânica, a barragem não apresentou valores altos 

de nitrato. Além disso, mesmo com a intensa atividade agrícola a montante da barragem, com forte 

lixiviação de ureia e sulfato de amônia, os resultados encontrados não indicam grande influência 

destas ações na qualidade da água.  

Os resultados para o cálculo do IQAAP apontaram para uma variação entre 9 e 13 na primeira 

campanha e entre 6 e 7 na segunda campanha, classificando a água da barragem Jaime Umbelino de 

Souza como “Excelente”. Um estudo no rio Sergipe, com aplicação do IQAAP, concluiu que a 

qualidade de água foi considerada imprópria para consumo humano sem tratamento prévio, 

divergindo dos resultados encontrados neste trabalho, onde os autores concluíram que fatores de 

origem antropogênica contribuíram para redução da qualidade da água no corpo hídrico (SANTOS 

et al., 2020). A tabela 3 apresenta as classificações dos pontos conforme a aplicação de cada IQA.  

Tabela 2 – Classificação da qualidade da água da barragem Jaime Umbelino de Souza com base nos índices aplicados. 

Pontos de amostragem 
IQAAP 

JAN/2020 NOV/2020 

PX1 Excelente Excelente 

PX2 Excelente Excelente 

PX3 Excelente Excelente 

PX4 Excelente Excelente 

4. CONCLUSÕES 

Todos os parâmetros analisados estiveram dentro dos limites aceitáveis propostos pela OMS, 

pela Classe 1 de águas doces da Resolução CONAMA Nº 357/2005, o que indica um panorama 

favorável à manutenção de boas condições do corpo hídrico. A aplicação do índice para avaliação da 

qualidade da água do reservatório mostrou-se eficiente, pois além de confirmar a boa qualidade da 

água já indicada pelas características físico-químicas, não indicou nenhum trecho com graves indícios 

de degradação.  

O trabalho realizado pela Companhia de Saneamento de Sergipe no monitoramento e gestão da 

barragem é importante e tem se mostrado eficiente, evidenciando que medidas de proteção tendem a 

ser efetivas quando realizadas de maneira adequada. Ainda assim, recomenda-se a continuidade do 



 
Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe 

 

 

 

XIV Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe 6 

monitoramento ambiental e avaliação da qualidade das águas. A inclusão de novas variáveis de 

origem biológica, como coliformes termotolerantes e clorofila a, podem dar um aspecto ainda mais 

esclarecedor às reais condições do corpo hídrico.  

A realização de campanhas de contemplem as estações secas e chuvosos é primordial para que 

seja possível compreender as interferências sazonais no reservatório, principalmente após eventos de 

precipitação. Somados a isso, o manejo adequado e uma integração com as políticas públicas 

ambientais de gestão dos resíduos sólidos e do uso e cobertura do solo da bacia podem mais e 

melhores respostas ao programa de monitoramento da bacia hidrográfica.  
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