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RESUMO: Diversos fatores interferem na qualidade das águas de corpos hídricos, principalmente, 

próximos a regiões urbanas e por isso é necessário o monitoramento hídrico regular a fim de auxiliar 

no planejamento desses recursos naturais. Nesse estudo foi aplicado o índice de poluição por metais 

(HPI) em 7 pontos de amostragem nos rios Sergipe e Cotinguiba e foram selecionados os metais 

alumínio, bário, ferro e manganês para os cálculos desse índice. Os resultados apresentados 

mostraram que nos pontos de amostragem o risco de contaminação por esses metais é baixo nos 

pontos PS2, PS3, PS4, PCS, PC1 e PC2, e risco médio em PS1, indicando que as principais fontes 

de poluição são oriundas de formas naturais como o intemperismo e, erosão do solo e rocha. 

Todavia, o monitoramento hídrico minimiza maiores riscos de poluição que podem vir a ocorrer ao 

longo do tempo e espaço, por isso torna-se fundamental a sua regularidade. 

 

Palavras-Chave – Qualidade da água, monitoramento ambiental, recursos hídricos. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

De acordo com os trabalhos de Brito et al. (2018) e Destandau & Diop (2016), o  crescimento 

populacional desordenado, o uso e ocupação do solo de forma inadequada e o aumento de atividades 

econômicas próximo a corpos hídricos são fatores que interferem diretamente na qualidade da água 

fazendo-se necessário um monitoramento hídrico constante o qual visa auxiliar na caracterização 

físico-química e microbiológica, no planejamento e gestão desses corpos hídricos como também o 
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fornecimento de dados quantitativos e qualitativos, e demais informações que sejam julgadas 

importantes. 

A contaminação da água advém de diferentes fontes e de contaminantes. Segundo Saleem 

(2019), a poluição hídrica ocasionada por metais, por exemplo, tornam a água inadequada para usos 

como o consumo humano, dessedentação animal, irrigação, pesca, atividades industriais e recreação, 

devido à sua estabilidade e permanência por longo período em condições naturais. 

 Os rios Sergipe e Cotinguiba, objetos desse estudo, são de grande relevância para o estado de 

Sergipe apresentando múltiplos usos fazendo-se necessário o monitoramento hídrico a fim de garantir 

boa qualidade e disponibilidade de suas águas como também manter o equilíbrio de toda biota 

aquática da região. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Área de estudo e amostragem 

 

O estudo foi realizado no rio Sergipe, principal rio da Bacia Hidrográfica do Rio Sergipe 

(BHRS), e no rio Cotinguiba, um de seus afluentes a margem direita. O rio Sergipe percorre 

aproximadamente 210 km, desde suas nascentes, em Nossa Senhora da Glória, até Aracaju, onde deságua 

no Oceano Atlântico. E o rio Cotinguiba possui extensão de cerca de 51 Km e tem suas nascentes no 

município de Areia Branca e desemboca entre os municípios de Nossa Senhora do Socorro e Laranjeiras 

junto ao rio Sergipe, conforme Santos e Araújo (2012). 

A Figura 1 apresenta os pontos de amostragem selecionados levando em consideração a 

acessibilidade ao local de coleta das amostras de água, suas características e as possíveis 

interferências antrópicas nessas regiões. O ponto PS1 situa-se na nascente do rio Sergipe, município 

de Nossa Senhora da Glória; PS2 localiza-se próximo à estação de monitoramento da Agência 

Nacional de Águas (ANA), município de Santa Rosa de Lima; PS3 na ponte sobre o rio Sergipe 

(Rodovia SE-160), município de Riachuelo; PS4 situa-se por trás da fábrica de fertilizantes 

nitrogenados (FAFEN), município de Laranjeiras; PCS no encontro entre os rios Cotinguiba e 

Sergipe; PC1 por trás do Campus UFS Laranjeiras, município de Laranjeiras; e PC2 nas proximidades 

da ponte BR – 101, município de Nossa Senhora do Socorro. 
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Figura 1 – Localização dos pontos de amostragem nos rios Sergipe e Cotinguiba. 

 

 

Foram realizadas quatro campanhas de amostragem nos períodos: agosto/2019, 

dezembro/2019, junho/2020 e outubro/2020. As amostras de água foram coletadas na camada 

superficial dos rios Sergipe e Cotinguiba em frascos de polietileno, onde todos os procedimentos de 

coleta e conservação das amostras foram executados conforme Standard Methods - APHA (2017). 

As amostras foram encaminhas para o Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe 

(ITPS), onde foram realizadas as análises por espectrometria e emissão óptica com plasma 

indutivamente acoplado (ICP OES) dos elementos ferro, alumínio, bário e manganês. 

 

2.2 Índice de poluição por metais 

 

O trabalho de Rezaei et al. (2017), apresenta o índice de poluição por metais (HPI) avalia a 

influência da concentração de metais na qualidade da água utilizando a atribuição de uma ponderação 

ou classificação de cada parâmetro analisado. Esse índice foi calculado utilizando as Equações 1, 2, 

3 e 4 usando os valores padrões máximos permitidos expostos na Resolução CONAMA nº 357/05 

para águas doces classe 2. 

 

• Cálculo do HPI: 

                              HPI= 
∑ (Qi*Wi)n

i=1

∑ Win
i=1

                                                                                       (1) 

Onde: 

Qi – qualidade individual para cada parâmetro; 

Wi – unidade de peso de cada parâmetro (valores entre 0 e 1); 
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 n – número de parâmetros analisados. 

 

• Cálculo do valor de Qi: 

                                     𝑄𝑖 =   
𝑉𝑖

𝑆𝑖
                                                                                                        (2) 

Onde: 

Vi – valor medido do i-ésimo parâmetro; 

Si – valor padrão permitido para cada parâmetro; 

 

• Cálculo do valor de Wi: 

                                                    𝑊𝑖 =
𝐾

𝑆𝑖
                                                                                             (3) 

Onde: 

K – constante de proporcionalidade dos pesos. 

 

• Cálculo do valor de K: 

                                      𝐾 =  
1

∑ (
1

𝑆𝑖
)𝑛

𝑖=1

                                                                                            (4) 

O valor de HPI é classificado em três classes de qualidade da água, com suas respectivas faixas 

de valores: baixo (HPI< 15); médio (HPI entre 15 e 30); alto ((HPI>30); e valor crítico (HPI>100), 

conforme Mahato et al. (2017). Quanto mais próximo de 100 o valor de HPI, maior é o grau de 

poluição por metais e quanto mais próximo de 0, melhor é a qualidade do corpo hídrico monitorado 

em relação a esses metais. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 O cálculo do índice de poluição por metais (HPI) nos rios Sergipe e Cotinguiba foram 

realizados a partir das concentrações médias dos metais alumínio, ferro, bário e manganês e seus 

respectivos valores padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357/05 para águas doces 

classe 2.  

A Tabela 1 apresenta os resultados obtidos do HPI em cada ponto de amostragem 

selecionados. Observa-se que em quase todos os pontos de amostragem, com exceção de PS1, os 

valores de HPI foram baixos, sendo classificados como baixo risco de contaminação pelos metais 

analisados nesse estudo. Já PS1 foi classificado como médio risco de contaminação (HPI>15) visto 

que esse ponto de amostragem se situa numa zona rural e pode ter sido influenciado por fontes 
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naturais como o intemperismo de solo e rocha, contribuindo para o aumento das concentrações desses 

metais. 

Tabela 1 – Classificações do HPI nos pontos de amostragem nos rios Sergipe e Cotinguiba. 

PONTOS DE AMOSTRAGEM HPI CLASSIFICAÇÃO 

PS1 15,18 MÉDIO 

PS2 0,67 BAIXO 

PS3 2,92 BAIXO 

PS4 0,53 BAIXO 

PCS 0,65 BAIXO 

PC1 2,46 BAIXO 

PC2 0,90 BAIXO 

 

 Alguns autores tem utilizado o HPI para analisar a contaminação por metais em suas áreas de 

estudo. Por exemplo, Mahato et al. (2017) usou o HPI na bacia do rio Damodar na Índia onde os 

valores variaram de 7,10 a 49,50 na qual a principal fonte de poluição por metais advém de atividades 

de mineração na região. Giri e Singh (2014) também aplicaram o HPI no rio Subarnarekha na Índia 

nos quais obtiveram valores de HPI entre 3,15 a 388,90 e que também podem estar relacionados a 

atividades de mineração e industriais encontradas na região. Já Abdel-Satar et al. (2017) avaliou a 

poluição por metais nas águas do rio Nilo no Egito encontrando valores de HPI entre 44,00 e 271,00 

indicando um estado crítico da água nos pontos com valores maiores do que 100,00 e que foram 

influenciados por atividades antrópicas incluindo escoamento agrícola, industriais e resíduos sólidos. 

 Diante dos estudos apresentados percebe-se que os casos com maiores valores de HPI estão 

relacionados a atividades de mineração próximo a corpos hídricos provocando um aumento nos níveis 

de concentração dos metais analisados e consequentemente elevando o grau de poluição desses 

recursos naturais. No caso desse estudo o risco de contaminação são menores, visto que não há 

atividades de mineração próximo aos locais de coleta. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

 O estudo realizado nos rios Sergipe e Cotinguiba nos mostra que os metais alumínio, ferro, 

bário e manganês não apresentaram riscos potenciais de contaminação. Os valores baixos de HPI 

encontrados nos pontos de amostragem indicaram que as principais fontes de poluição por esses 

metais podem ser oriundas, principalmente, de fatores naturais como o intemperismo e, erosão do 

solo e rocha. Entretanto, apesar do baixo risco de contaminação por esses metais o monitoramento 
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hídrico regular previne problemas maiores de poluição desses corpos hídricos como também auxilia 

num melhor planejamento e gestão desses recursos naturais. 
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