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RESUMO – O presente trabalho foi realizado no município de Nossa Senhora da Dores-SE, e tem 
por objetivo avaliar as características físicos-químicas e microbiológicas de  qualidade da água do 
Açude público,  principal curso de água que corta o município, através de análises realizadas entre 
os anos de 2014 e 2016. Estabelecer o agrupamento das diversas variáveis, de maneira a propor um 
índice qualidade da água preliminar, demonstrando as alterações da qualidade da água no 
reservatório sob diferentes usos. O reservatório pertence a sub-bacia do Rio Siriri, integrada  à 
Bacia Hidrográfica do Rio Japaratuba, encontrando-se nas coordenadas 10°29’31,32’’S – 3 
7°11’11,83’’O.  As variáveis analisadas foram  Fósforo Total , Nitrogênio Total , Turbidez, Sólidos 
Totais Dissolvidos, Oxigênio Dissolvido, pH, Condutividade Elétrica , Coliformes Termotolerantes 
e Clorofila a. As concentrações de clorofila a, fósforo total, turbidez, condutividade elétrica e 
coliformes termotolerantes encontram-se  fora dos limites estabelecidos pela legislação ambiental 
pertinente, sugerindo que Açude de Nossa Senhora das Dores possui alterações ambientais 
consideráveis, possivelmente oriundas de efluentes doméstico.  
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ABSTRACT– This study was conducted in the city of Nossa Senhora das Dores-SE, and aims to 
evaluate the physical, chemical and microbiological characteristics of water quality of the public 
dam, the main watercourse which crosses the city, through analysis which were done between the 
years 2014 and 2016. Establishing the grouping of several variables in order to propose a quality 
index of the primary water, showing the water quality changes in the reservoir under different uses. 
The tank belongs to the sub-basin of Siriri river, integrated into the River Basin Japaratuba, lying at 
coordinates 10 ° 29'31,32 ''S - 3 7 11'11,83''O. The variables analyzed were total phosphorus, total 
nitrogen, Turbidity, Total Dissolved Solids, Dissolved Oxygen, pH, Electrical Conductivity, 
thermotolerant coliforms and Chlorophyll a. The concentrations of chlorophyll a, total phosphorus, 
turbidity, electrical conductivity and fecal coliforms are out of the limits set by the relevant 
environmental legislation, suggesting that dam of Nossa Senhora das Dores has considerable 
environmental changes, possibly due to domestic wastewater. 
 
Palavras-Chave – Estatística básica, Nossa Senhora das Dores, Recursos Hídricos. 
 

1 - INTRODUÇÃO  

 

 O crescimento populacional, a busca por altos níveis econômicos, desperdício de água são 

os principais fatores dos impactos ambientais emergentes da sociedade. E eles são observados pelo 

grande número de lixões, rios contaminados e desigualdade social. A gestão desses vetores de 

desequilíbrio socioamabiental é o ponto crucial para o desenvolvimento sustentável.  

 De acordo com a Agência Nacional de Água - ANA (2011), diariamente são despejadas 

quantidades significativas de esgoto inadequadamente tratado, efluentes industriais e agrícolas nas 

águas do mundo. Os rios, lagos e lagoas absorvem a carga orgânica de toda a bacia hidrográfica, na 

forma de poluição. 

De acordo com Chin (2013), Sistemas lênticos, tais como lagos, reservatórios e lagoas são 

mais vulneráveis a poluição, pois retém toda descarga de poluentes da bacia hidrográfica. Assim, 

torna-se necessário monitorar a qualidade da água desses ambientes, visto que eles caracterizam as 

atividades antrópicas e naturais de seu entorno.  

Qualidade da água é utilizada como uma medida indicadora das condições ambientais de um 

sistema aquático. As alterações nas reações e interações físicas e químicas naturais presentes nesse 

ecossistema é resultado dos impactos provocados pelas atividades antrópicas. Logo, podemos 

considerar a qualidade da água seja um componente básico para avaliar o estado de poluição, 

degradação ou conservação de rios, lagos e represas, de acordo com Vasconcelos (2009). 

 As características físico-químicas e biológicas da água podem fornecer dados relevantes 

para o monitoramento da qualidade da água de um reservatório. Esses sistemas de monitoramento 

contribuem para manutenção da vida aquática, assumindo essencialmente a importância de 

preservar os corpos hídricos para as próximas gerações, Garcia et al. ( 2014). 

 Diante desse contexto, o presente trabalho foi realizado no município de Nossa Senhora da 

Dores-SE, e tem por objetivo avaliar as características físicos-químicas e microbiológicas de  
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qualidade da água do Açude público,  principal curso de água que corta o município, entre os anos 

de 2014 e 2016. Estabelecer o agrupamento das diversas variáveis, de maneira a propor um índice 

qualidade da água preliminar, demonstrando as alterações da qualidade da água no reservatório sob 

diferentes usos. 

 

2 - MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 - Caracterização da Área de Estudo 

 O reservatório em estudo está localizado no município de Nossa Senhora das Dores, região 

central do Estado de Sergipe.  Pertence a sub-bacia do Rio Siriri, integrada  à Bacia Hidrográfica do 

Rio Japaratuba, encontrando-se nas coordenadas 8840172 e 600575 UTM.  

Os rios Siriri, Pintor, do Cágado e o riacho Monteiro compõem sua drenagem principal. O 

relevo é de superfície tabular erosiva, superfície pedi planada e dissecada em colinas e tabuleiros, 

com aprofundamento de drenagem de muito fraca a fraca, com uma vegetação de capoeira, 

vestígios de matas e cerrado, SERGIPE-SEPLANTEC/SUPES (1997/2000). 

De acordo com a classificação climática de Köppen, o município está parcialmente inserido 

no polígono das secas, apresenta clima do tipo megatérmico seco e sub-úmido, transição para semi-

árido, temperatura média anual de 24,6°C, precipitação pluviométrica média no ano de 1.056,4 mm 

e período chuvoso de março a agosto, SERGIPE-SEPLANTEC/SUPES (1997/2000).  

 

2.2 - Localização e descrição da amostragem  

 O trabalho de campo contemplou apenas um ponto amostral, localizado nas seguintes 

coordenadas 8833961 e 706432 UTM. A localização do ponto de coleta foi obtida através de um 

Global Positioning System - GPS. Foram realizadas oito coletas entre os meses de fevereiro de 2014 

a janeiro de 2016, considerando os períodos seco e chuvoso da região.   

 As variáveis medidas foram  Fósforo Total (Ptotal), Nitrogênio Total (Ntotal), Turbidez 

(Turb), Sólidos Totais Dissolvidos (STD), Oxigênio Dissolvido (OD), pH, Condutividade Elétrica 

(Cond), Coliformes Termotolerantes (Coli. T) e Clorofila (Cfila-a). A metodologia adotada foi a 

análise dos parâmetros de acordo com a Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater, American Public Health Association ( 1998). 

 

2.3 - Análises estatísticas  
 Para a análise estatística, os dados foram trabalhados pelos métodos de estatística descritiva 

e bivariada (Matriz de Correlação). Os cálculos de média,  desvio padrão, valor máximo e mínimo 

foram realizado na planilha do ExcelTM, para a análise das variáveis de qualidade da água foi 

utilizado o software R para Windows, matriz de correlação. Através da análise da estatística básica 
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é possível identificar as discrepância existente entre os dados, para bivariada, as variáveis físicas, 

químicas e microbiológicas podem se agrupar em dados comuns. 

 

4 - RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

 Os valores máximos, mínimos e médios, bem como o desvio padrão dos resultados das 

análises físico-químicas e microbiológicas realizadas nas amostras coletadas estão descritos na 

Tabela 1. Nela podemos observar que os coliformes termotolerantes possuem a maior média e 

maior desvio padrão, esses organismos dão uma indicação de contaminação da água por material 

fecal (humano ou de animais), e, portanto, demonstram a potencialidade que a água tem em 

transmitir doenças.   

 

TABELA 1 - Estatística descritiva básica das variáveis estudadas durante o período de  fevereiro/2014 a janeiro/2016. 
 

Parâmetro Média  Desvio Padrão  Máximo  Mínimo  
Turbidez (NTU) 96,57 63,46 204,15 31,10 

STD (mg.L-1) 170,95 112,82 358,00 48,00 

OD (mg.L-1) 7,40 1,19 8,38 4,84 

Ntotal (mg.L-1) 10,73 15,67 44,24 0,448 

Ptotal (mg.L-1) 0,071 0,051 0,109 0,003 

Coli. T (NMP.100mL-1) 28.616,67 64.368,29 160.000,00 1.300,00 

Cond. / μS.cm-1 462,06 138,26 730,00 312,00 

Clorofila-a (μg.L-1) 98,93 40,39 139,98 25,98 
pH 7,78 0,79 8,84 6,91 
 

De acordo com a CETESB (2014), a condutividade elétrica também mostrou um elevado 

valor médio e de desvio padrão. Quando as concentrações ultrapassarem 100 µS.cm-1, o ambiente 

pode estar impactado por ações antrópicas, além de que valores elevados de CE podem indicar 

características corrosivas da água. Buzelli (2013) encontrou valores acima de 0, 100 mS.cm-1 no 

reservatório de Barra Bonita, identificados  no período  de estiagem e chuvas, o mesmo supôs  que  

essa interferência constante seria devido atividades econômicas predominantes do entorno, como 

cultivo de cana-de-açúcar. 

O pH da água influencia em diversos equilíbrios químicos que ocorrem naturalmente. O 

valor encontrado de  pH, nas análises realizadas, variou entre 6,91 e 8,84. Contudo, o valor médio 

se manteve próximo de 7 quantificado em 7,78. As restrições de faixas de pH são estabelecidas para 

diversas classes de águas naturais. Segundo a CETESB (2014), os critérios de proteção à vida 

aquática fixam o pH entre 6 a 9, assim os valores de pH se encontram dentro dos limites 

estabelecidos.  
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O valor da turbidez esteve dentro da norma segundo a Resolução CONAMA nº 357 de 2005 

que estabelece valor de até 100 UNT, contudo valor máximo é igual a 204,15 UNT. Possivelmente 

este valor está relacionado ao período chuvoso, devido a ausência de mata ciliar no entorno do 

açude, o grande aporte de matéria orgânica é maior. Para Lemos et al. (2010) , as diferenças da 

qualidade da água dos mananciais em função da época do ano se devem à diminuição do nível das 

águas na estação seca, já a variação na qualidade bacteriológica da água é maior logo após o 

período das chuvas. 

A concentração de fósforo ficou acima das concentrações limites estabelecidas pela 

Resolução CONAMA n° 357/2005, para cursos de água em condição Classe 3, de 0,05 mg.L-1 para 

ambientes lênticos. A concentração de nitrogênio nas amostras foram elevadas, com valore médio 

de 10,73 mg.L-1.  O nitrogênio bem como o fósforo fazem parte dos macronutrientes e seu excesso 

em águas naturais pode provocar o processo de eutrofização, aumentando o crescimento das algas. 

Esse processo pode provocar contaminação prejudicando a vida aquática e o abastecimento público, 

Cetesb (2014).  

Quanto à Clorofila a, observa-se um elevado valor médio de 98,93 μg.L-1, bem como o valor 

máximo de 139,98 μg.L-1 ultrapassando o limite estabelecido pela Resolução CONAMA n° 

357/2005, Clorofila a igual a 60 μg.L-1. Para Chin (2013), lagos e reservatórios eutrofizados 

possuem altas concentrações de algas que podem causar sabores e odores desagradáveis para a 

água.  

 O valor médio encontrado para o oxigênio dissolvido no Açude de Nossa Senhora das Dores 

foi satisfatório, 7,4 mg. L-1, para este parâmetro foram verificados valores de oxigênio dissolvido 

mínimos de 4,8 mg. L-1 durante toda a campanha de amostragem. De acordo com a Resolução 

CONAMA n° 357/2005, para cursos de água em condição Classe 3, o limite de OD, em qualquer 

amostra, não deve ser inferior a 4 mg.L-1 O2, portanto, está variável se encontra dentro dos padrões 

estabelecidos pela legislação.  

 Para os sólidos dissolvidos totais, o valor médio encontrado foi de 170,95 mg.L-1, atingindo o 

valor máximo de 358 mg.L-1, dentro do estabelecido pela Resolução CONAMA n° 357/2005 com 

limite de 500 mg.L-1, para águas de Classe 3.  

 Na Tabela 3 abaixo, está descrita a Matriz de Correlação de Pearson, para as variáveis de 

qualidade de água no município de Nossa Senhora das  Dores. Este método é usado para medir a 

correlação entre duas variáveis através do Coeficiente de Correlação Linear de Pearson, onde ρ é o 

coeficiente de correlação para a população normal bivariada, e varia entre –1 e +1, Schultz e 

Schultz (1992). 
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Tabela 2 - Matriz de correlação das variáveis de qualidade de água no município de Nossa Senhora das  Dores. 

 

Nos resultados obtidos pela matriz de correlação, pode ser observado o valor de ρ igual 

0,921 entre as variáveis de fósforo total e clorofila a, demonstrando um forte agrupamento entre os 

parâmetros. Especificamente a clorofila a é um indicador da presença dos macronutrientes tais 

como fósforo e nitrogênio, cujo seu crescimento está diretamente relacionado com o aumento dos 

mesmos, Aguiar Netto et al. (2013). 

O agrupamento entre sólidos dissolvidos totais e condutividade elétrica também pode ser 

observado com valor considerável de ρ igual a 0,91.  A condutividade elétrica é um parâmetro 

bastante significativo, no que se refere à intrusão de íons no corpo hídrico. 

Em contraponto, as variáveis Ptot e Coli.T obtiveram o menor valor de ρ igual a -0,640, para 

os parâmetros de fósforo total e Coliformes termotolerantes.  

 

5 - CONCLUSÃO   

 

 Dentre os parâmetros estudados neste trabalho, as concentrações de clorofila a, fósforo total, 

turbidez, condutividade elétrica e coliformes termotolerantes encontram-se  fora dos limites 

estabelecidos pela legislação ambiental pertinente, sugerindo que Açude de Nossa Senhora das 

Dores possui alterações ambientais consideráveis, possivelmente oriundas de efluentes doméstico.  

 As variáveis agrupadas que apresentaram valores de ρ próximos de 1, como a clorofila a e 

fósforo total, condutividade elétrica e sólidos dissolvidos totais  evidenciam um ambiente 

eutrofizado, possibilitando construção de um indicador de qualidade da água para uma análise mais 

detalhada.   

 

 

 

 

Variáveis Cfila-a Coli.T Cond Ntotal OD pH Ptot STD Turb 

Cfila-a 1,000 
        Coli.T -0,378 1,000 

       Cond 0,091 0,162 1,000 
      Ntotal -0,239 -0,080 0,133 1,000 

OD -0,598 0,193 0,303 0,685 1,000 

pH -0,569 -0,313 0,078 -0,200 0,238 1,000 

Ptot 0,921 -0,640 0,197 -0,042 -0,475 -0,352 1,000 

STD 0,406 0,247 0,910 0,019 0,036 -0,294 0,394 1,000 
 Turb -0,120 0,766 -0,004 0,031 -0,208 -0,564 -0,315 0,193 1,000 
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