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RESUMO – O objetivo foi analisar de forma temporal, os parâmetros físico-químicos das águas 

superficiais do reservatório de Paulo Afonso, caracterizando e comparando os padrões temporais dos 

dados, de maneira que se verifique similaridades e diferenças nas características da água entre 2017 

e 2021. O estudo foi desenvolvido no reservatório Paulo Afonso IV localizado no município de Paulo 

Afonso, Bahia, com o intuito de analisar as variáveis temporal dos parâmetros físico-químicos da 

água. A temperatura se manteve menor que 2021, exceto em agosto/2017 que foi superior quando 

comparado com agosto/2021. O pH demonstrou variações semelhantes ao longo das amostragens de 

2017 e 2021. Com variação entre 76,5 a 92,0 μS cm-1, a condutividade elétrica os valores foram 

superiores em todas as amostragens, quando comparados com 2017.A transparência variou de 1,5 a 

8 metros, sendo que em 2021 a transparência se manteve estável entre maio a agosto, apresentando 

uma pequena diminuição em setembro, apresentando a maior transparência em maio de 2017. Diante 

do exposto, verifica-se que não houve elevada quantidade de amostragens em desacordo com a 

legislação, mas percebe-se que alguns parâmetros verificados estão aumentando com o passar dos 

anos, como a CE que se manteve superior em todos os meses de 2021. 

 

Palavras-Chave – Recursos hídricos. Estado trófico. Parâmetros físico-químicos da água. 
 

ABSTRACT– The objective was to temporally analyze the physical-chemical parameters of the 

surface waters of the Paulo Afonso reservoir, characterizing and comparing the temporal patterns of 

the data, in order to verify similarities and differences in the water characteristics between 2017 and 

2021. The study was developed in the Paulo Afonso IV reservoir located in the city of Paulo Afonso, 

Bahia, with the aim of analyzing the temporal variables of the physical-chemical parameters of the 
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water. The temperature remained lower than in 2021, except in August/2017, which was higher when 

compared to August/2021. The pH showed similar variations throughout the 2017 and 2021 

samplings. With a variation between 76.5 to 92.0 μS cm-1, the electrical conductivity values were 

higher in all samples, when compared to 2017. The transparency ranged from 1.5 to 8 meters, and in 

2021 the transparency remained stable between May and August, with a small decrease in September, 

with the greatest transparency in May 2017. In view of the above, it appears that there was no high 

amount of samplings in disagreement with the legislation, but it is noticed that some verified 

parameters are increasing over the years, such as the EC that remained higher in every month of 2021. 

 

Keywords – Water resources. trophic state. Physicochemical parameters of water. 

 
INTRODUÇÃO 

 
 

Devido às condições climáticas e geomorfológicas na região Nordeste do Brasil, os recursos 

hídricos são escassos e medidas precisam ser tomadas para garantir o abastecimento de água durante 

a maior parte do ano, uma dessas medidas é a construção de reservatório (LIMA e GARCIA, 2008; 

MELO et al., 2018). 

Os reservatórios são lagos artificiais criados por represamento de rios, para usos múltiplos, 

incluindo geração de energia, abastecimento doméstico, irrigação, recreação e produção pesqueira. 

No entanto, os reservatórios são vulneráveis à deterioração da qualidade da água, não apenas devido 

às mudanças climáticas, mas também devido a ações antrópicas. A crescente ocupação urbana, a 

pecuária e a agricultura intensiva promovem o enriquecimento de nutrientes nos corpos d'água, 

favorecendo o crescimento de plantas aquáticas e levando a frequentes florações de algas, além de 

alterar os parâmetros físico-químicos da água. Essas mudanças podem causar sérios problemas 

econômicos e ambientais, afetando a qualidade da água e seus usos (PADISÁK e REYNOLDS, 1998; 

IAP, 2017; LIMA et al., 2020). 

As análises das características físico-químicas da água fornecem subsídios relevantes para a 

caracterização espacial dos corpos d'água em bacias hidrográficas. Nesse sentido, a análise e 

interpretação das variáveis de qualidade da água monitoradas pelo gradiente espaço-temporal, vêm 

mostrar as condições de uso do solo e as atividades antropogênicas desenvolvidas em uma bacia. Para 

cada bacia hidrográfica deve ser desenvolvido um plano integrado de utilização dos recursos hídricos, 

que deve servir de referência para todas as decisões setoriais e intervenções sobre esses recursos 

(MOTA, 1997). 

O monitoramento da qualidade da água em reservatórios pode auxiliar na avaliação de impactos 

aos ecossistemas, além de garantir confiabilidade na melhoria da saúde e segurança das populações. 

Dessa forma, baseia-se em parâmetros físico-químicos (como temperatura da água, oxigênio 

dissolvido, condutividade elétrica e condições climáticas do dia). Assim, o gerenciamento da 
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qualidade da água permite inferir em fontes de contaminantes que possam prejudicar o uso pretendido 

desses reservatórios (LIMA e GARCIA, 2008; MOSLEY, 2015). 

Diante desses pressupostos, o presente estudo teve como objetivo analisar de forma temporal, 

os parâmetros físico-químicos das águas superficiais do reservatório da Usina Hidrelétrica de Paulo 

Afonso, caracterizando e comparando os padrões temporais dos dados, de maneira que se verifique 

similaridades e diferenças nas características da água entre 2017 e 2021. 

 
METODOLOGIA 

 
 

O estudo foi desenvolvido no reservatório Paulo Afonso IV (PA IV) localizado no município 

de Paulo Afonso, Bahia (09°24'31” S; 038°13'48" O). A área do reservatório possui 12,9 km2, com 

volume total de127,5 Hm3. O represamento de PA IV é constituído de barragens e diques de seção 

mista terra-enrocamento num comprimento total de 7.430 m e altura máxima de 35,00 m; estruturas 

de concreto com cumprimento total de 1.053,50m compreendendo: vertedouro com 8 comportas tipo 

de crista/controlado, com capacidade de descarga de 10.000 m3/s, tomada d'água. 

Os dados utilizados neste trabalho, foram obtidos por meio de campanhas realizadas pela 

Companhia Hidrelétrica do São Francisco (CHESF) em dois períodos, maio a novembro de 2017 e 

maio a novembro de 2021. Os parâmetros físico-químicos da água avaliados foram: temperatura (°C), 

potencial hidrogeniônico (pH), transparência e condutividade elétrica (CE). 

Para quantificação das variáveis temperatura, pH e condutividade, foi utilizado o analisador 

multiparâmetro YSI Professional Plus. A transparência da água foi estimada através da leitura da 

profundidade média de extinção de disco de Secchi (Zds). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
 

Temperatura 

 
 

Conforme a CETESB (2006) a temperatura da água tem um importante papel no controle de 

espécies aquáticas, podendo ser considerada uma das características mais importantes do meio 

aquático, seu valor pode variar entre 0° a 30º. Oscilam sazonalmente com os valores mínimos 

ocorrendo durante o inverno ou períodos chuvosos, e os máximos nas temporadas de verão ou secas, 

particularmente em águas rasas. 
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A temperatura da água variou de 23,6 a 26,7 °C, com temperatura média em 2017 de 

24,82±0,99 °C, já em 2021 a temperatura média foi de 25,36 °C±0,93 °C. Em 2017 a temperatura se 

manteve menor que 2021 (Figura 1), exceto em agosto/2017 que a temperatura foi maior quando 

comparado com agosto/2021. No entanto, as menores temperaturas quantificadas nesse estudo foram 

nos meses de julho, agosto e setembro de 2017 e 2021. 

 

Figura 1 - Análise da temperatura da água entre 2017 e 2021. 

 
Vale ressaltar que as coletas da água dos respectivos meses foram realizadas no período 

chuvoso (inverno), isto pode explicar a apresentação das menores temperaturas, pois, de acordo com 

Damasceno et al. (2010), o principal fator que influencia na temperatura da água é a estação do ano. 

Outro fator para explicar as variações de temperatura no Reservatório são as velocidades do vento, e 

os lançamentos dos efluentes domésticos e industriais. Ainda vale salientar que a temperatura é um 

fator determinante na condução das reações que afetam os processos químicos, físicos e biológicos. 

A alta amplitude térmica evidenciada pode ser prejudicial à ictiofauna desses ambientes, 

influenciando, por exemplo, no comportamento migratório das espécies (CUNHA, 2003; LIMA, 

2015). 

 
Potencial Hidrogeniônico (pH) 

 
 

A respeito do potencial hidrogeniônico (pH), esse parâmetro traduz-se pela concentração dos 

íons H+ nas águas, representando a intensidade das condições ácidas ou alcalinas do ambiente 

aquático. Possui uma faixa de variação de 0 a 14, sendo uma água com um pH menor que 7 

considerada ácida, acima de 7 básica ou alcalina, e com valor igual a 7 uma água considerada neutra 

(ANA, 2011). 
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Demonstrando variações de pH semelhantes ao longo da rede amostral. A média global, 

considerando toda amostragem em 2017 foi de 7,45±0,54, em 2021 a média foi de 7,92±0,19. A faixa 

de concentração do pH da água no reservatório PA IV variou em 2017 de 6,58 a 7,99, e 7,77 a 8,2 em 

2021 (Figura 2), de acordo com a Resolução nº 357/2005 do CONAMA (BRASIL, 2005), estes 

valores estão dentro da faixa de 6 a 9 para as águas destinadas ao consumo humano. 

A variação do pH das águas superficiais se deve principalmente à origem antropogênicas 

(efluentes domésticos e industriais) ou de origem natural (fotossíntese e dissolução das rochas), esses 

fatores são os responsáveis por alterar o equilíbrio químico e biológico do meio ambiente (LIBÂNIO, 

2010; BRASIL, 2006). O pH da água não determina sua potabilidade, mas é um parâmetro 

importante, pois interferi na distribuição das formas livre e ionizada de inúmeros compostos 

químicos, além de contribuir no grau de solubilidade das substâncias e definir o potencial de 

toxicidade de vários elementos (BRASIL, 2006). 

 
 

Figura 2 - Análise do pH da água entre 2017 e 2021. 

 

 
Condutividade elétrica 

 
 

De acordo com Boesch (2002), a condutividade é um parâmetro que pode mostrar mudanças 

na composição de um corpo d'água, mas não especifica quantidade e composição. Esse parâmetro é 

importante para controlar e determinar o estado e a qualidade da água (ESTEVES, 2011). Embora 

não haja na legislação que estabeleça o limite máximo permitido para a CE, o alto valor deste 

parâmetro significa que há uma anormalidade (como a quantidade de íons dissolvidos presentes) 

nesse trecho dos recursos hídricos. 
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Os resultados na área de estudo mostraram que os teores de condutividade variaram de 76,5 a 

92,0 μS cm-1, com média em 2017 de 81,54±2,95 μS cm-1. A média em 2021 foi de 84,34±6,23 μS 

cm-1. Em 2021 os valores foram superiores em todas as amostragens, quando comparados com 2017 

(Figura 3). O fato de a CE apresentar menores valores em 2017 podem estar relacionado ao dia que 

foi realizado as coletas, tendo em vista que em períodos chuvosos a CE apresenta valores reduzidos. 

Isso pode estar relacionado à diluição de despejos devido às chuvas. 

Em termos gerais, a CE da água apresentou valores que podem ser considerados médios, uma 

vez que Coluna (2007) define como baixos os valores inferiores a 50 μS/cm, e médio entre 50 e 100 

μS/cm. 

 
 

Figura 3 - Análise da condutividade elétrica (μS/cm) da água entre 2017 e 2021. 

 
Os altos valores de CE podem indicar a descarga de sais (sódio, potássio, cálcio, amônio, cloro, 

entre outros) e a presença de eletrólitos nos efluentes, possivelmente proveniente da descarga de 

efluentes sólidos e domésticos. Portanto, este parâmetro não pode determinar quais íons existem na 

água, mas é um indicador importante de possíveis fontes poluidoras (CETESB, 2014; SANTOS e 

MOHR, 2013). Em ambientes aquáticos, a condutividade elétrica da água representa um importante 

indicador sobre seu metabolismo e sobre sua bacia de drenagem. A condutividade reduz com a 

produção primária e aumenta com a decomposição. 

Segundo Tundisi e Tundisi-Matsumura (2008), o alto valor da CE sugere grande concentração 

de íons dissolvidos na água, onde, dependendo do tipo de íons e sua concentração, pode estar 

relacionado com a ocorrência de metais, que a depender de sua concentração podem ser nocivos à 

saúde humana. 
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Transparência 

 
 

As medições de transparência são inversamente proporcionais à quantidade de compostos 

orgânicos e inorgânicos, ao percurso da luz na coluna de água e ao coeficiente de irradiância. 

(ESTEVES, 2011). A média da transparência, considerando toda amostragem foi 3,86±2,18 em 2017. 

Em 2021 a média foi 6,20±1,10. Assim, a transparência conferiu resultados entre 1,5 a 8 metros, 

sendo esses valores encontrados nas amostragens de 2017 (Figura 4). Em 2021 a transparência se 

manteve estável entre maio a agosto, apresentando uma pequena diminuição em setembro. 

 

Figura 4. Análise da transparência da água entre 2017 e 2021. 

 
Na classificação modificada por Lamparelli (2004) tal resultado indica que o reservatório em 

maio/2017 foi considerado oligotrófico, eutrófico em junho e setembro/2017. Já em julho/2017 e 

todos os meses de 2021, o estado trófico da água foi classificado como mesotrófico, que apresenta 

considerável produtividade de nutrientes, implicando possíveis modificações da qualidade d'água na 

maioria dos casos, mas em níveis aceitáveis (CARLSON, 1977). 

Ribeiro Filho et. al (2011) estabelece que a transparência da água influencia fortemente o estado 

trófico de habitats aquáticos e a penetração da luz determina o desenvolvimento de fitoplâncton e 

como consequência, um enriquecimento no reservatório. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Diante do exposto nos resultados, verifica-se que não houve grande quantidade de pontos com 

situações em desacordo com a legislação, mas percebe-se que alguns parâmetros verificados estão 

aumentando com o passar dos anos, como a CE que se manteve superior em todos os meses de 2021. 

Com relação à transparência, verificou-se que os meses que apresentaram a pior classificação do 
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estado trófico (eutrófico) foram em junho e setembro/2017. O pH apresentou variações similares ao 

longo das amostras de 2017 e 2021. 

Diante disso, recomenda-se que estudos futuros acompanhem alterações no uso e ocupação do 

solo, bem como da coleta de esgotos, para verificar se houve mudança na qualidade da água. 
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