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RESUMO – O desenvolvimento econômico e urbanização desregulada têm comprometido a 

qualidade da água do rio Beberibe, localizado na região Metropolitana do Recife, que fornece água 

para fins domésticos, comerciais e industriais através do seu sistema de abastecimento. 

Historicamente, desde a década de sessenta, o rio já apresentava quadro preocupante em relação à 

poluição das suas águas. Pensando em retardar os impactos causados pelas ações antrópicas, estudos 

que permitam avaliar as condições e as tendências de variação dos ambientes aquáticos são de suma 

importância. O presente trabalho propôs avaliar um trecho do rio Beberibe através do uso de índices 

como IQA e IET como instrumento de informação da qualidade da água. Para a análise da qualidade 

de água, dois pontos foram considerados no rio Beberibe: BE-09 (montante, baixa densidade 

populacional) e BE-50 (jusante, altamente urbanizado). O ponto a montante, BE-09, se mostrou 

consistente aos padrões exigidos (IQA entre 64 e 79; IET 47 e 59). Ao contrário do ponto BE-50, que 

atestou uma qualidade da água bastante comprometida (IQA entre 19 e 20; IET entre 71 e 78). Isso 

indica a influência das ações antrópicas e despejos de resíduos líquidos e sólidos na qualidade da água 

de um corpo hídrico. 

 

ABSTRACT – The economic development and unregulated urbanization have compromised the 

water quality of the Beberibe River situated in the Metropolitan Region of Recife, which supplies 

water for domestic, commercial and industrial purposes through its supply system. Historically, since 

the sixties, the river already presented a worrying scenario about its water pollution. Thinking about 

delaying the impacts caused by anthropic actions, studies that allow the evaluation of the conditions 

and the trends of variation of aquatic environments are of utmost importance. The present work 

proposed to evaluate a stretch of the Beberibe River through the use of indices such as WQI and ETI 

as an instrument for water quality information. For the water quality analysis, two points were 

considered in the Beberibe River: BE-09 (upstream, low population density) and BE-50 (downstream, 

highly urbanized). The upstream point, BE-09, was consistent with the required standards (WQI 

between 64 and 79; ETI 47 and 59). In contrast to point BE-50, which showed a very compromised 

water quality (WQI between 19 and 20; ETI between 71 and 78). This indicates the influence of 

human actions and liquid and solid waste disposal on the quality of a water body. 

 

Palavras-Chave – Rios Urbanos; Qualidade da água; Região Metropolitana de Recife. 
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1 INTRODUÇÃO 

Devido ao avanço da urbanização e ao desenvolvimento econômico, a qualidade da água em 

grandes centros urbanos tem diminuído, por apresentar-se como um potencial gerador de impactos 

ecológicos e ambientais em múltiplas escalas. Áreas urbanas liberam continuamente nos ambientes 

aquáticos poluentes orgânicos e inorgânicos, advindos de subprodutos de diversos usos dos recursos 

hídricos e outras atividades antropológicas, como intensificação agrícola, desmatamento, mineração 

e industrialização (WILLIAMS et al., 2019).  

Um exemplo de área urbanizada com indícios de poluição no meio aquático no estado de 

Pernambuco é a área da bacia hidrográfica do rio Beberibe. Com aproximadamente 590.000 

habitantes distribuídos ao longo de seu pequeno território (SRHE/PE, 2012), o sistema de 

abastecimento do rio Beberibe é um dos mais importantes da Região Metropolitana do Recife, e 

fornece água para fins domésticos, comerciais e industriais.  

Historicamente, desde a década de sessenta, o rio já apresentava quadro preocupante em relação 

à poluição das suas águas (CAMPOS; PACHECO, 2018). E atualmente, segundo a resolução 

CONAMA Nº 357/2005, que dispõe dos corpos d'água e diretrizes ambientais para o seu 

enquadramento, o rio Beberibe é classificado como classe II, que são águas que podem ser utilizadas 

para à recreação de contato primário; à irrigação de hortaliças, plantas e áreas de lazer que o público 

tenha contato direto; serem destinadas ao abastecimento público para consumo humano após 

tratamento convencional; à proteção das comunidades aquáticas em terras indígenas (BRASIL, 2005). 

O aproveitamento dessas águas pela empresa concessionária responsável pelos serviços de 

abastecimento público, a Companhia de Saneamento de Pernambuco - COMPESA, é justificado 

devido às limitações da disponibilidade hídrica no Grande Recife. Cerca de 450 L.s-1 é captado do rio 

para Sistema de abastecimento do rio Beberibe (CAMPOS; PACHECO, 2018) 

 A fim de tomada de ações para gestão de recursos hídricos, pensando em retardar os impactos 

causados pelas ações antrópicas, estudos que permitam avaliar as condições e as tendências de 

variação dos ambientes aquáticos, como um monitoramento sistemático, são de suma importância 

(SILVA et al., 2014; LIMA et al., 2020). 

De acordo com Andrietti et al. (2016), análises estatísticas e índices são ótimos instrumentos 

de informação pois são desenvolvidos para integrar, interpretar e comunicar os dados obtidos em um 

monitoramento ambiental. Dentre os diversos índices definidos pela Companhia Ambiental do Estado 

de São Paulo (CETESB) para monitorar a qualidade de corpos hídricos, destacam-se dois: o  Índice 

de Qualidade da Água (IQA), usado para avaliar o lançamento de efluentes sanitários em corpos 

hídricos; e o Índice do Estado Trófico (IET), que  tem por finalidade classificar corpos de água em 

diferentes graus de trofia, ou seja, avalia a qualidade da água quanto ao enriquecimento por nutrientes 
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e seu efeito relacionado ao crescimento excessivo das algas e cianobactérias (CETESB, 2021). Nesse 

contexto, o presente trabalho tem como objetivo avaliar um trecho do rio Beberibe através do uso de 

índices como IQA e IET como instrumento de informação da qualidade da água. 

 

2 METODOLOGIA 

2.1 Área de estudo 

A bacia hidrográfica do rio Beberibe tem área de drenagem igual a 79 Km², e envolve os 

municípios de Recife, Camaragibe, Olinda e Paulista, todos localizados em Pernambuco. Para a 

análise da qualidade de água, dois pontos foram considerados no rio Beberibe: BE-09 e BE-50 (Figura 

1). O primeiro ponto (BE-09) localiza-se na captação da COMPESA, em Guabiraba, Recife, enquanto 

o BE-50 está situado na ponte de acesso a Peixinhos, na divisa das cidades de Olinda e Recife. BE-

09 encontra-se a montante de BE-50, e, ao contrário deste ponto, localiza-se em uma região com 

baixa densidade populacional.  

 

Figura 1 - Localização dos pontos de coleta no rio Beberibe. 

 

2.2 IQA e IET  

Em 1970, um estudo foi desenvolvido pela National Sanitation Foundation (NSF), nos Estados 

Unidos, e, posteriormente, adaptado pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), 

resultando no IQA. Para o cálculo do IQA, utilizou-se a metodologia proposta pela CETESB 

(Equação 1), em que, para cada parâmetro utilizado para determinar o IQA, é atribuído um peso de 

acordo com sua relevância (Tabela 1) (CETESB, 2021).  

𝐼𝑄𝐴 = ∏ 𝑞𝑖
𝑤𝑖𝑛

1                                                                                                           (1) 
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Em que: 

𝑞𝑖: qualidade do i-ésimo parâmetro (entre 0 e 100); 

𝑤𝑖: peso correspondente ao i-ésimo parâmetro (entre 0 e 1), atribuído em função da sua 

importância para a conformação global de qualidade;  

n: número de variáveis que entram no cálculo do IQA. 

Tabela 1 - Peso relativo dos parâmetros utilizados no cálculo do IQA. 

Parâmetro de qualidade da água  Unidade  Peso (w) 

Oxigênio Dissolvido (OD)   % de saturação 0,17 

Coliformes termotolerantes  NMP/100 mL 0,15 

Potencial Hidrogeniônico (pH) - 0,12 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5,20)  mgO2/L 0,10 

Temperatura da água (desvio) º C 0,10 

Nitrogênio Total   mg N/L 0,10 

Fósforo Total mgP/L 0,10 

Turbidez  uT 0,08 

Sólidos Totais  mg/L 0,08 

Dados: CETESB (2021). 

 

A partir dos valores obtidos no cálculo de IQA, é determinada a categoria do índice de 

qualidade da água em uma escala que varia de 0 a 100 (Tabela 2).  

Tabela 2 - Classificação da qualidade da água de acordo com o IQA. 

Categoria Ponderação 

Ótima 79 < IQA ≤ 100 

Boa 51 < IQA ≤ 79 

Regular 36 < IQA ≤ 51 

Ruim 19 < IQA ≤ 36 

Péssima IQA ≤ 19 

Dados: CETESB (2021). 

O IET pode ser calculado através de três variáveis: fósforo total, clorofila a e índice de 

transparência (CETESB, 2021). Para o cálculo do IET, aplicou-se o modelo matemático proposto por 

Lamparelli (2004) para ambientes lóticos, em que se utiliza a concentração de fósforo total (Equação 

2). 

𝐼𝐸𝑇 = 10 ×  [6 −  (
0,42−0,36 ×𝐼𝑛(𝑃)

𝐼𝑛2
)] − 20                                               (2) 
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Em que: 

IET = Índice de Estado Trófico; 

P = concentração de fósforo total, mg. L-1; 

Com base no valor obtido a partir do cálculo de IET é determinada a classificação do nível de 

trofia do rio analisado (Tabela 3). 

Tabela 3 - Classificação do nível de eutrofia da água de acordo com o IET. 

Categoria Ponderação 

Hipereutrófico IET > 67 

Supereutrófico 63 < IET ≤ 67 

Eutrófico 59 < IET ≤ 63 

Mesotrófico 52 < IET ≤ 59 

Oligotrófico 47 < IET ≤ 52 

Ultraoligotrófico IET ≤ 47 

Dados: Lamparelli (2004). 

Visando o cálculo do IQA e IET, nove parâmetros de qualidade de água foram avaliados nos 

dois pontos de coleta: oxigênio dissolvido (OD), coliformes termotolerantes, pH, demanda biológica 

do oxigênio (DBO), temperatura, nitrogênio total, fósforo, turbidez e sólidos totais. Todos os dados 

foram obtidos a partir do monitoramento realizado pela CPRH e contemplam 6 campanhas realizadas 

entre maio de 2018 e agosto de 2019, a cada 3 meses.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados das análises de monitoramento qualitativo apresentaram uma depreciação da 

qualidade da água para alguns parâmetros quando comparado com os padrões exigidos pela resolução 

CONAMA Nº 357/2005 para rios classe II (BRASIL, 2005) (Tabela 4). Quanto aos pontos analisados, 

BE-50 demonstrou ter qualidade de água mais deteriorada que o ponto BE-09, apresentando, em todos 

os parâmetros qualitativos analisados, taxas de concentrações mais distantes da resolução vigente, o 

que já era esperado por ser um ponto localizado a jusante do ponto BE-09 e que está sob a influência 

de despejo de resíduos líquidos e sólidos. 

Dentre os parâmetros que apresentaram concentrações acima do permitido pela resolução 

CONAMA 357/05 em pelo menos uma das campanhas de coleta estão o OD, coliformes 

termotolerantes, DBO, nitrogênio total, fósforo e sólidos totais (Figura 2). 

O OD é um parâmetro essencial para a sobrevivência de organismos aquáticos, sendo um 

importante indicador de poluição e eutrofização dos rios. As variações do OD nas águas podem ser 

causadas pelo excesso de consumo do oxigênio por microorganismos no processo decomposição da 
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matéria orgânica (LI e LIU, 2019), o que pode explicar a baixa concentração de OD no ponto BE-50 

quando comparado com o ponto BE-09. Apesar disso, apenas uma das campanhas realizadas no ponto 

BE-50 apresentaram valores (1,10 mg.L-1) fora do exigido pela resolução CONAMA para rios de 

classe II. 

Tabela 4 - Parâmetros de qualidade de água dos pontos BE-09 e BE-50. 

Parâmetros 
CONAMA 

357/05 

Ponto BE-09 Ponto BE-50 

Mín. – Max. Média Mín. – Max. Média 

OD (mg,L-1) ≥ 0,5 6,60 - 7,80 7,15 0,5 - 1,10 0,5 

Coliformes Termo. 

(NPM/100 mL) 
1000 450 - 4600 1185 1500 - 160000 15455 

Ph 6,0-9,0 5,6 - 6,70 6,2 6,4 - 7,2 7,1 

DBO (mg,L-1) ≤ 0,5 0,9 - 1,8 1,18 29 - 240 49,7 

Temperatura (°C) - 23 - 30 25,67 23 - 25 25 

Nitrogênio Total (mg,L-1) 2 0,05 - 0,82 0,44 1,78 - 20,80 13,77 

Fósforo (mg,L-1) 0,1 0,01 - 0,08 0,085 0,94 - 3,59 2,275 

Turbidez (uT) ≤ 100 2 - 10 5,75 15 - 20 20 

Sólidos totais (mg,L-1) 500 43 - 69 52 316 - 584 417,5 

 

Inversamente proporcional à concentração de OD, tem-se a DBO, que representa a quantidade 

de matéria orgânica presente no corpo de água (BRASIL, 2014). As proteínas, carboidratos, gorduras, 

ureia, pesticidas, entre outros, são os principais compostos orgânicos, e podem chegar no meio 

ambiente por meio de efluentes domésticos e industriais (VON SPERLING, 2005). No ponto BE-50, 

obteve-se DBO igual a 49,7 mg.L-1, enquanto no ponto BE-09, a DBO média foi de 1,18 mg.L-1, 

corroborando com os valores encontrados para o OD nos respectivos pontos analisados.  

Para os coliformes termotolerantes, foram observados valores médios acima do exigido pela 

resolução CONAMA em ambos os pontos (BE-09, 1182 NPM/100 mL; BE-50, 59268,3 NPM/100 

ml). Entretanto, o ponto BE-09 apresentou valor acima do permitido apenas na campanha de maio de 

2019 (4600 NPM/100 mL), enquanto o BE-50 apresentou valores acima do permitido em todas as 

campanhas. Os coliformes termotolerantes são indicadores de contaminação das águas por 

organismos patogênicos (LI; LIU, 2019), evidenciando a deterioração, principalmente, do trecho 

localizado no ponto BE-50, que sofre com despejos de resíduos domésticos. 

Os sólidos totais englobam todos os poluentes presentes na água, com exceção dos gases 

dissolvidos (BAIRD et al., 2017). Na campanha de fevereiro de 2019, esse parâmetro atingiu valor 



 

      

 

7 

XVI Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 

15º Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Portuguesa 
  

 
 

acima do permitido pelo CONAMA 357/05 no ponto BE-50. Nas demais campanhas, para ambos os 

pontos, os sólidos totais estiveram abaixo de 500 mg.L-1.  

 

 

Figura 2 - Concentrações dos parâmetros físico-químicos e bacteriológicos fora dos padrões CONAMA. 

 

O fósforo e o nitrogênio são elementos fundamentais no crescimento de algas, portanto, altas 

concentrações desses compostos em água tendem a desenvolver o crescimento exagerado desses 
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seres, podendo causar a eutrofização dos recursos hídricos (VON SPERLING, 2005). A média destes 

dois elementos ficou acima do limite permitido pela CONAMA 357/05 no ponto BE-50 (Tabela 4), 

firmando o nível trófico encontrado pelo IET neste ponto como hipereutrófico (Figura 3).  

 

 
Figura 3 - IET e IQA nos pontos BE-09 e BE-50 do rio Beberibe. 

 

O IQA do ponto BE-50 manteve-se entre 19 e 20, sendo considerado um nível de qualidade da 

água de ruim a péssimo, enquanto o IQA do ponto BE-09 esteve entre 64 e 79 nas campanhas, sendo 

classificado com nível de qualidade bom (Figura 3). Rios que apresentaram IQA variando entre 37 e 

51 são classificados, em geral, como classe III e, em alguns casos, como classe II (AMORIM et al., 

2017), demonstrando que o trecho do rio próximo ao ponto BE-50 já está fora dos padrões esperados 

para um rio de classe III. 

Corpos de água que cortam grandes centros urbanos tendem a apresentar um grau de trofia 

médio ou elevado, principalmente em regiões altamente povoadas (MAIA et al., 2015). O IET do 

ponto BE-09 esteve entre 47 e 59 nos meses de análise, estando entre os limites dos níveis oligotrófico 

e mesotrófico. Já o BE-50 apresentou IET variando entre 71 e 78 (Figura 3), o que se considera um 

nível hipereutrófico, associado a corpos de água altamente afetados pelas elevadas concentrações de 

matéria orgânica e nutrientes.  

Em ambos os índices calculados, verificou-se a deterioração da qualidade da água no ponto BE-

50, possivelmente devido à urbanização dessa região, ocorrendo lançamentos de resíduos domésticos 

e industriais próximos a esse ponto.  

 

4 CONCLUSÃO 
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Através dos índices IQA e IET, este trabalho apresentou análises de monitoramento qualitativo 

em um trecho do rio Beberibe. Foi observado o descumprimento dos padrões exigidos pela resolução 

CONAMA Nº 357/2005 para rios classe II no trecho próximo ao ponto BE-50. OD, coliformes 

termotolerantes, DBO, nitrogênio total, fósforo e sólidos totais foram os parâmetros que divergiram 

dos limites permitidos em pelo menos uma das campanhas de coleta. O IQA do ponto BE-50 apontou 

um nível de qualidade da água de ruim a péssimo. Já o IET desse ponto indicou um nível 

hipereutrófico da água, associado a corpos de água altamente afetados pelas elevadas concentrações 

de matéria orgânica e nutrientes. O trecho do rio próximo ao ponto BE-50 já se apresenta fora dos 

padrões esperados para um rio de classe III e atestou uma qualidade da água bastante comprometida. 

Ao se comparar os resultados entre os pontos analisados, percebe-se que o ponto a montante, 

BE-09, localizado em uma área de baixa densidade populacional, se mostrou consistente aos padrões 

exigidos para rios classe II, com IQA entre 64 e 79 e IET entre 47 e 59. Isso mostra a influência da 

alta urbanização e despejo de resíduos líquidos e sólidos na qualidade da água de um corpo hídrico. 
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