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RESUMO – Este trabalho visa avaliar a qualidade das águas do Rio Capivara no alto sertão 

sergipano, em três pontos, localizados na nascente, confluência e foz nos meses de janeiro, fevereiro 

e junho de 2016, com três amostragens para cada local. Com instrumento de investigação foi 

empregada a sonda multiparâmetros da marca Horiba, modelo U-52 G para identificar as seguintes 

variáveis: pH; turbidez; oxigênio dissolvido (OD); temperatura da água; condutividade, sólidos 

totais dissolvidos (STD) e salinidade. Os parâmetros analisados foram interpretados e discutidos 

através da resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 357/05, a portaria 

2914/11 do Ministério da Saúde (M.S) e da lei Estadual nº 5.858/06. Através dos resultados obtidos 

foi verificado que as águas do Rio Capivara apresentam-se influenciada, pelas condições climáticas 

locais, pela falta de saneamento básico da região e das atividades antrópicas, podendo ser 

considerada na confluência como um ambiente poluído. 

 

Palavras - Chave – Saneamento, Rio Capivara 

 

ABSTRACT– This aims of this study is an evaluation of the quality of the Capivara River waters at 

the top backcountry Sergipe, in three points, located at the source, confluence and mouth in the 

months of January, February and June 2016, with three samples for each location.  As the tool of 

this research, it was used Multiparameter probe mark Horiba, U-52 G model to identify the 

following variables: pH; turbidity; dissolved oxygen (DO); water temperature; conductivity, total 

dissolved solids (TDS) and salinity. The parameters analyzed were interpreted and discussed by 

resolution of the National Environment Council (CONAMA) 357/05, the ordinance 2914/11 of the 

Ministry of Health (MS) and State Law No. 5,858 / 06. Through the results it was found that the 

Capivara River water present is influenced by local weather conditions, lack of basic sanitation in 

the region and of human activities, can be considered at the confluence as a polluted environment. 
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 INTRODUÇÃO 

No Brasil, aproximadamente 10% de seu território está classificado como região semiárida.  

Cerca de 23 milhões de pessoas estão distribuídas nesta região e os rios são ecossistemas vitais para 

a sobrevivência da população desta região, sendo que grande parte dos rios do nordeste brasileiro 

são intermitentes, devido às irregularidades do regime pluvial e às demais condições fisiográficas 

(POMPÊO, 1999). 

No Polígono das Secas, aproximadamente 50% da sua área é formada por terrenos com 

embasamento cristalino (praticamente impermeáveis), com capacidade de acumulação de águas 

limitada às zonas fraturadas. Na região, apenas os rios Parnaíba e São Francisco apresentam um 

significativo volume perenizado, configurando assim um cenário crítico no que se refere à escassez 

hídrica, necessitando da implantação de uma gestão que vise à racionalização do uso de suas águas 

com base na sua realidade hídrica (CAMPOS, 1997 e FONTES, 2003).  

Diante deste contexto está inserido o Rio Capivara o maior afluente sergipano do Rio São 

Francisco com 133 km de extensão considerado um rio intermitente porque durante a estiagem, 

alguns pontos do seu leito ficam sem água. 

 Nasce entre o pediplano sertanejo e o planalto do Sudoeste da Serra Negra que faz divisa 

natural de Sergipe com a Bahia, da nascente até a foz recebe vários rios e riachos, tendo como 

principal afluente o Rio do Cachorro (SANTOS 2008).  Atravessa o semiárido sergipano e estende-

se por 04 municípios: Poço Redondo, Monte Alegre, Nossa Senhora da Glória e Porto da Folha. 

Solo, meio ambiente e clima 

O solo da região é areno-argiloso e pobre em matéria orgânica (SUDENE, 2016). Na caatinga 

ainda é possível observar árvores que variam de 03a 08 metros de altura, variedades que vão de 

capim amargoso (Andropogons.p) à Baraúna (Schnopsis brasiliensis). 

O clima da região é semiárido, também chamado de tropical semiárido, ocorre numa grande 

área do sertão nordestino. O índice pluviométrico anual da região fica em torno de 800 mm e é 

marcado pela irregularidade, a temperatura média anual fica em torno de 23 a 27 ºC (SUDENE, 

2016). 

Impactos Ambientais na região do Rio Capivara 

No período chuvoso, o Rio Capivara, devido ao assoreamento da calha, provoca enchentes em 

vários pontos ao longo do seu curso. 

O solo da região em sua maior parte é exposto por falta de vegetação, com isso apresenta 

grandes valores de perda de solo, resultado previsível, uma vez que nessa situação o mesmo, não 

oferece nenhuma proteção contra as chuvas e o escoamento superficial.  
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A produção agropecuária gera desmatamentos, queimadas no que resta da caatinga, poluição 

por dejetos animais, agrotóxicos, erosão, degradação e compactação do solo, bem como 

contaminação das águas.  

O Rio capivara situa-se em uma região de disparates, que mesmo sendo banhada pelo maior 

rio genuinamente brasileiro e estando bem próximo de uma usina hidroelétrica que fornece energia 

para o nordeste, parte de sua população não possui energia elétrica e diversos agricultores sofrem 

com a seca. 

Diante das problemáticas expostas, o objetivo deste estudo é avaliar a qualidade das águas do 

Rio Capivara, como também identificar os principais impactos ambientais. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Este trabalho adota uma abordagem qualitativa e quantitativa, através da análise da qualidade 

da água, como também, demarcação de pontos através do GPS embutido na sonda multiparâmetros 

da marca Horiba, modelo U-52 G. 

Área de Estudo 

A área de estudo compreende a nascente, confluência e foz do Rio Capivara, sendo que a 

confluência é entre o Rio Capivara e o riacho do cachorro e a foz situada no rio São Francisco. 

Estes pontos estão localizados conforme as coordenadas geográficas na Tabela 1. 

Tabela 1 – Coordenadas dos pontos de coleta 

Pontos Coordenadas 

P1 Nascente 10º05’00”S 037°46’25” W 

P2 Confluência 10°06’06” S 037°30’41” W 

P3 Foz 09°53’24”S 037°15’05” W 

 

Período e frequência das coletas  

As coletas foram realizadas em 03 pontos ao longo do rio Capivara, nos meses de janeiro, 

fevereiro e junho de 2016, totalizando duas coletas no período seco e uma no início da quadra 

chuvosa.  

Parâmetros monitorados 

Nas águas do rio Capivara analisaram-se os seguintes parâmetros físicos e químicos: 

temperatura da água, pH, oxigênio dissolvido (OD), turbidez, condutividade, salinidade e sólidos 

totais dissolvidos (STD). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados foram interpretados através de observações in situ, analisados através da 

resolução do CONAMA 357/05, da Lei nº 5.858/06 que dispõe sobre a política estadual do meio 

ambiente do estado de Sergipe e institui o sistema estadual do meio ambiente, e dá providências 

correlatas.  

Sonda multiparâmetros 

Os parâmetros ambientais analisados pela sonda, estão expostos nas Tabelas 2, 3 e 4. 

Tabela 2 – Dados obtidos na 1ª coleta em jan/2016 

Local 

Parâmetros  

Temp. 

(°C) pH 

Cond. 

(mS/cm) 

Turbidez 

(NTU) 

OD 

(mg/L) 

STD 

(g/L) 

Salinidade 

(%) 

Nascente 26,80 6,98 0,082 202,8 6,66 0,054 0,00 

Confluência 32,01 8,05 4,090 124,3 6,28 2,620 0,20 

Foz 29,09 7,44 0,663 197,0 5,35 0,428 0,00 

 

Tabela 3 - Dados obtidos na 2ª coleta em fev/2016 

Local 

Parâmetros  

Temp. 

(°C) pH 

Cond. 

(mS/cm) 

Turbidez 

(NTU) 

OD 

(mg/L) 

STD 

(g/L) 

Salinidade 

(%) 

Nascente 26,00 6,68 0,079 431,3 3,96 0,051 0,00 

Confluência 28,66 7,97 4,670 40,6 5,15 2,990 0,25 

Foz 28,23 6,81 0,095 36,7 5,38 0,062 0,00 

 

Tabela 4- Dados obtidos na 3ª coleta em junho/2016 

Local 

Parâmetros  

Temp. 

(°C) pH 

Cond. 

(mS/cm) 

Turbidez 

(NTU) 

OD 

(mg/L) 

STD 

(g/L) 

Salinidade 

(%) 

Nascente 25,86 8,07 0,105 519 6,06 0,068 0,00 

Confluência 25,07 8,21 2,860 43,6 3,15 1,830 0,15 

Foz 26,87 7,57 0,080 5,5 6,23 0,052 0,00 

 

Segundo Von Sperling 2005, a temperatura é a medida da intensidade de calor. Sua elevação 

aumenta a taxa das reações físicas, químicas e biológicas, diminui a solubilidade dos gases na água 
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e aumenta a taxa de transferência de gases, podendo gerar odores desagradáveis, quando há gases 

que liberam esse tipo de cheiro. 

 As temperaturas estão compatíveis com o clima da região para a estação seca e chuvosa, 

com mínimo de 25,07 °C na confluência e máximo de 32,1 °C no mesmo local. 

A resolução do CONAMA 357/05 considera águas doces: águas com salinidade igual ou 

inferior a 0,05%; águas salobras: águas com salinidade superior a 0,05 % e inferior a 3%; águas 

salinas: águas com salinidade igual ou superior 3%. 

 De acordo com as Tabelas 2,3 e 4 no aspecto da salinidade na confluência, a água do Rio 

Capivara é considerada salobra segundo a resolução op.cit. 

 O pH é o termo utilizado mundialmente para expressar a intensidade da condição ácida ou 

alcalina de uma solução. É a forma de expressar a concentração de íons hidrogênio, ou mais 

precisamente, a atividade dos íons hidrogênio. Seu valor para água pura a 25°C é igual a 7,0 sendo 

considerado um meio neutro, quando é um valor maior que 7,0, o meio é alcalino, e menor que 7,0 

o meio é ácido (SAWYER et al., 2003). 

 O pH oscilou entre 6,68 a 8,07 na nascente, na confluência variou de 7,97 a 8,21 e na foz 

6,51 a 7, 57 estando em conformidade com a resolução do CONAMA 357/05. 

 Na confluência variou de 7,97 a 8,21, ficando em consonância para águas salobras de classe 

1, que podem ser destinadas: a recreação de contato primário, conforme Resolução CONAMA 

274/00; a proteção das comunidades aquáticas; a aquicultura e a atividade de pesca; ao 

abastecimento para consumo humano após tratamento convencional ou avançado; a irrigação de 

hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam rentes ao solo e que sejam 

ingeridas cruas sem remoção de película, e a irrigação de parques, jardins, campos de esporte e 

lazer, com os quais o publico possa vir a ter contato direto. 

 As águas naturais apresentam valores de condutividade na faixa de 10 a 100 μS/cm, em 

ambientes poluídos por esgotos domésticos ou industriais os teores podem chegar até 1.000 μS/cm 

(BRASIL, 2006). No entanto, em regiões semiáridas, esses valores podem ser superiores a isso, 

apenas pelas altas taxas de evaporação da água, que levam à concentração dos sais minerais, muitas 

vezes independente da carga poluidora principalmente em anos de seca. Barbosa (2002) registrou 

valores mínimos de condutividade de 246 µS/cm e máximos de 12.790 µS/cm, no Açude Taperoá 

(Paraíba) em um estudo realizado de 1998 a 2000. 

 Considerando os valores da condutividade nos pontos estudados, verificamos que na 

confluência há alterações significativas deste parâmetro variando de 2,860 a 4,670 mS/cm . Este 

fato ocorre em função do rio Capivara receber as águas do riacho do Cachorro, sendo que este 

atravessa a cidade de Monte Alegre recebendo parte dos esgotos do local, contribuindo para a 

salinidade da água. 
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 A turbidez representa o grau de atenuação de intensidade que um feixe de luz sofre ao 

atravessar a água, provocado pela presença de materiais em suspensão que causam a absorção e o 

espalhamento da luz, conferindo uma aparência turva à água (VON SPERLING, 2005; PIVELI e 

KATO, 2005). 

Tem origem natural nas partículas de rocha, argila, silte, algas e outros microrganismos, e 

antropogênica, como o lançamento dos despejos domésticos e industriais, e erosão (VON 

SPERLING, 2005). 

 A turbidez também é um parâmetro que indica a qualidade das águas através da quantidade 

de sólidos em suspensão. A resolução do CONAMA 357/05, estabelece que as águas doces de 

classe 1, observarão os padrões de até 40 unidades nefelométrica de turbidez (UNT); as águas da 

nascente, atingiram valores de até cerca de 500 UNT.  

O oxigênio dissolvido (OD) quando ausente, permite a existência de organismos anaeróbios 

que liberam substâncias que conferem odor, sabor e aparência indesejáveis à água. Peixes e outras 

espécies animais precisam de oxigênio para sobreviver com no mínimo 2 mg/L de O2, algumas 

espécies são mais exigentes e necessitam de no mínimo 4 mg/L de O2 (BRAGA et al., 2005). 

Nos valores encontrados na nascente para o OD, verificou um valor baixo de 3,96 mg/L de 

O2, na segunda análise, que correspondeu ao período chuvoso, onde é carreado uma grande 

quantidade de matéria orgânica, ocasionou a decomposição e consequentemente a diminuição da 

quantidade de oxigênio na água. 

 Na confluência o OD variou entre 3,15 e 6,28 mg/L de O2, possivelmente pelo lançamento 

de esgoto in natura do rio do Cachorro que despeja grande quantidade de matéria orgânica 

diminuindo o oxigênio dissolvido da água.  

A Lei estadual nº 5.858/06 no seu art. 7º profere que é dever do órgão ambiental 

competente: acompanhar, através do monitoramento e da fiscalização, todas as atividades 

suscetíveis de geração de poluição, visando o cumprimento do princípio do desenvolvimento 

sustentável, mas observando a quantidade de OD na confluência nota-se que a lei não está sendo 

cumprida. 

 Na foz os níveis de OD são mais estáveis permanecendo entre 5,35 a 6,23 mg/L de O2, tal 

fato ocorre em função da influência das águas do rio São Francisco que possui um grande fluxo de 

água, movimentando a coluna de água e oxigenando o rio Capivara. 

 Os sólidos totais dissolvidos (STD) na confluência apresentaram valores entre 1,83 a 2,99 

g/L, esta quantidade elevada de sólidos ocorre em função do assoreamento nas proximidades do 

ponto de coleta e o uso indevido do solo para a agricultura, que no período de entressafra do milho 

deixa o solo desprovido de vegetação.  
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 Segundo a Lei estadual nº 5.858/06 no art. 80, cita que são proibidos o lançamento, a 

liberação e a disposição de poluentes no ar, no solo, no subsolo e nas águas, interiores ou costeiras, 

superficiais ou subterrâneas, ou no mar territorial, bem como qualquer outra forma de degradação 

ambiental. Observa-se que a legislação estadual não está sendo exercida, pois ocorre o lançamento 

de efluentes domésticos sem tratamento, devido à falta de fiscalização dos órgãos competentes. 

 

CONCLUSÕES 

Através dos resultados obtidos com a análise dos parâmetros amostrados pela sonda 

multiparâmetros, conclui-se que: 

A nascente apresentou valores elevados de turbidez e níveis baixos de OD, que correspondeu ao 

período chuvoso, onde é carreada uma grande quantidade de matéria orgânica. 

A água do Rio Capivara nessas amostragens na confluência com o Riacho do Cachorro, 

mensurou valores acima de 0,15% para a salinidade, podendo ser considerada como salobra 

segundo o CONAMA 357/05. Apresentou também valores altos de condutividade 4,670 mS/cm e 

baixos de OD 3,15 mg/L, sendo analisado como um ambiente poluído por esgotos domésticos ou 

industriais. 

Comparando a Bacia hidrográfica do Rio Capivara a outros rios intermitentes do semiárido. 

Bacia do Rio Salitre por exemplo, no semiárido baiano. Na nascente os valores de turbidez estão 

acima do limite, já os percentuais de salinidade da confluência do Riacho do Cachorro com o Rio 

Capivara se equiparam em alguns pontos do Rio Salitre. Na foz os níveis dos parâmetros analisados 

são menores pela influência das águas do Rio São Francisco. 

Este estudo adotou o monitoramento dos parâmetros (pH, temperatura, turbidez, oxigênio 

dissolvido, sólidos totais e salinidade) através da sonda multiparâmetros; outros parâmetros: DBO,  

NO3 - , PO4 -3, Al, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb e microbiológicos serão analisados em laboratório. Mas 

medidas precisam ser tomadas, no sentido de combater a poluição das águas, para tal, o poder 

público e a sociedade civil organizada, precisam formular políticas de gerenciamento dos recursos 

hídricos do Rio Capivara. 
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