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RESUMO– O pH indica a condição de acidez, alcalinidade ou neutralidade da água. Alterações no 

pH do líquido podem ser decorrentes de fatores naturais e antrópicos. Condutividade elétrica é a 

medida da habilidade em conduzir corrente elétrica. A maior concentração de íons na água natural 

corresponde à maior condutividade. Objetivou-se com o presente estudo avaliar a variação do pH e 

da condutividade elétrica sob diferentes níveis de vazões ao longo do perfil de uma seção 

transversal do Rio Catolé-Ba. Para realização do presente estudo foi perfil transversal o qual foi 

dividido em 7 subseções, demarcadas a cada dois metros. A coleta de água foi realizada no centro 

de cada subseção. Em cada amostra coletada foi quantificado os valores de condutividade elétrica e 

pH. As campanhas de coleta apresentaram valores de pH dentro do limite estabelecido pela 

Resolução CONAMA 357/2005 para rios de Classe 2. Com exceção dos valores encontrados para 

segunda campanha de coleta a condutividade elétrica não ultrapassou os limites estabelecidos pela 

Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB). A condutividade elétrica e pH 

apresentaram correlações positivas em função das vazões analisadas. O que indica um aumento 

dessas variáveis com o aumento da vazão.   

 

ABSTRACT– The pH indicates the condition of acidity, neutrality or alkalinity of the water. 

Changes in pH of the liquid can be caused by natural and anthropogenic factors. Electrical 

conductivity is a measure of the ability to conduct electrical current. The highest concentration of 

ions in natural water, corresponds to the highest conductivity. In this sense, the objective of this 

study is to evaluate at different levels of flow, variation of pH and electrical conductivity at 

different points of a cross-section of Catole-Ba River. For the collection procedures were applied, in 

which to hold the bottle by the base, dipping it rapidly with the mouth downwards, about 15 to 30 

cm below the surface of the river to prevent the introduction of potential surface contaminants. The 

electrical conductivity values were higher in periods of higher flow rates. Only for the month of 

September, the average value found in the section was 100.9 μS cm
-1

. Exceeding the limit of 100 μS 

cm
-1

, indicative of impacted environments. PH values of the Rio Catole section, there were no 

significant variations, showing a tendency to alkalinity. 
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INTRODUÇÃO 

Dentre os recursos naturais fundamentais, a água é o que possui maior destaque, pois sua 

disponibilidade e acesso são necessários a todo tipo de vida no planeta, bem como para a maioria 

dos meios de produção (SARDINHA et al.,2008). A agricultura intensiva desenvolvida apresenta 

diferentes impactos ambientais na qualidade da água. É necessário, portanto, o monitoramento de 

diversos indicadores de qualidade e entre eles a avaliação de resíduos de agrotóxicos. A maioria dos 

contaminantes químicos presentes em águas subterrâneas e superficiais está relacionada às fontes 

industriais e agrícolas. A variedade é enorme, com destaque para os agrotóxicos, compostos 

orgânicos voláteis e metais (HU; KIM, 1994). 

Segundo Barros (2011), a qualidade da água pode ser representada por meio de diversas 

variáveis que traduzem as suas principais características físicas, químicas e biológicas. Dentre os 

fatores de importância para a avaliação da qualidade da água destacam-se o pH, a condutividade 

elétrica, a temperatura, o oxigênio dissolvido, o nitrato, dentre outros (GOMES et al., 2011).   

O pH indica a condição de acidez, alcalinidade ou neutralidade da água. Alterações no pH 

do líquido podem ser decorrentes de fatores naturais e antrópicos. Altos valores de pH em águas 

podem estar associados ao material geológico dos locais que tiveram contato, ao lançamento de 

efluentes de caráter básico ou à proliferação de algas no meio, pois, com o aumento nas taxas 

fotossintéticas, há consumo de gás carbônico e, portanto, diminuição na concentração do ácido 

carbônico da água, com consequente aumento no pH (VON SPERLING, 1996).De acordo a Branco 

e Rocha (1977), as alterações nos valores de pH podem pôr em risco a qualidade da água, acarretar 

mudanças químicas e, consequentemente, provocar danos à vida aquática, ao homem, aos animais e 

ainda causar problemas nas tubulações das redes de distribuição de água. 

Das principais variáveis físicas, destaca-se a condutividade elétrica que é a medida da 

habilidade em conduzir corrente elétrica. Diferentes íons variam nessa habilidade, mas, em geral, a 

maior concentração de íons na água natural, corresponde à maior condutividade. Pode-se utilizar o 

parâmetro da condutividade elétrica para obter uma noção da quantidade de sais na água, uma vez 

que está diretamente ligada à quantidade de sólidos dissolvidos totais (MACHADO, 2006). 

Nesse sentido, o objetivo do presente estudo é avaliar sob diferentes níveis de vazões, a 

variação do pH e da condutividade elétrica, em pontos distintos de um perfil transversal do Rio 

Catolé-Ba. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
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O local em que foi realizado o presente estudo está situado no rio Catolé Grande (Figura 1), 

sendo este pertencente à bacia hidrográfica do rio Pardo no Estado da Bahia. Esta bacia está contida 

entre os paralelos (8380000 - 8226000) e entre os meridianos (300000 – 385000) em coordenadas 

UTM. Composta pelos municípios de Vitória da Conquista, Itambé, Barra do Choça, Planalto, 

Caatiba, Nova Canaã e Itapetinga. O Rio Catolé nasce no planalto de Vitória da Conquista, próximo 

à cidade de Barra do Choça, dirigindo-se à calha do Rio Pardo no sentido Nordeste-Sudeste. 

 

Figura 1. Localização da bacia hidrográfica do rio Catolé Grande 

 

As coletas foram realizadas em uma seção transversal localizada à montante da captação de 

água do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, onde não há contaminação por fontes 

pontuais de poluição hídrica. As coletas das amostras foram realizadas durante quatro meses, 06 de 

agosto, 03 de setembro, 08 de outubro e 05 de novembro de 2015. 

A seção transversal em estudo apresenta uma largura total de 14 m. Na seção transversal 

foram definidas 7 subseções de amostragem sendo estas demarcadas de 2 em 2 metros cada uma. 

No centro de cada uma das subseções, foi realizada a amostragem por integração vertical, com o 

auxílio de um amostrador de sedimentos modelo DH 48. 

Em seguida, as amostras de água foram acondicionadas em caixas de isopor e transportadas 

ao Laboratório de Dispersão de Poluentes da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – 

Campus Itapetinga. 

 Em cada amostra de água coletada, foi quantificada a condutividade elétrica e o potencial 

hidrogeniônico, segundo metodologias descritas em MATOS (2004), baseadas em APHA (2005). A 

condutividade da água foi obtida por meio de condutivímetro marca Digimed, modelo DM – 32 e o 

pH pelo método eletrométrico, com peagâmetro marca Digimed, modelo DM - 22. 
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Por meio dos resultados obtidos, foi possível traçar gráficos para verificação das variações 

dos valores Condutividade e pH ao longo da seção transversal do rio Catolé-BA, sob diferentes 

níveis de vazão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Na Figura 2 estão apresentados os valores de condutividade elétrica (CE) e pH para um 

perfil transversal do rio Catolé - BA, relacionadas à diferentes níveis de vazões, (a) agosto: vazão = 

3,01 m
3
s

-1
, (b) setembro: vazão = 3,39 m

3 
s

-1
 e (c) outubro: vazão =1,73m

3
 s

-1
, (d) dezembro: vazão 

= 1,33 m
3
 s

-1
. 

 

        

(a)                                                                              (b)  

 

          

                                         (c)                                                                                (d)      
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                              (e)                                                                               (f) 

 

Figura 2. Variação da condutividade elétrica e pH, num determinado perfil transversal do Rio 

Catolé-BA sob diferentes níveis de vazão, para os meses de agosto (a), setembro (b), outubro (c), 

novembro (d).   

 

 A Resolução CONAMA 430/2011 dispõe sobre os padrões de lançamentos de 

efluentes, porém não estabelece valores para condutividade elétrica nesse caso utiliza-se o valor 

estabelecido pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), que é 100 

µS/cm, sendo que ambientes com condutividade elétrica acima desse valor são considerados 

impactados. Águas naturais apresentam condutividade elétrica inferior a 100 µS/cm, podendo 

atingir 1000µS/cm em corpos d’água receptores de elevadas cargas de efluentes domésticos e 

industriais (LIBÂNO, 2005). 

Os valores médios de condutividade elétrica encontrada para o perfil da seção transversal do 

rio Catolé Grande variaram entre 80,18 e 100,83 µS/cm sendo assim alguns valores ultrapassaram o 

limite estabelecido pela legislação. Esses valores foram encontrados na segunda ampanha de coleta 

onde também foi encontrada uma maior vazão o que indica um aumento da concentração de 

elemntos dissolvidos responsaveis pelo aumento da condutividade elétrica. A condutividade elétrica 

apresentou correlação positiva com a vazão apresentando o coeficiente de Pearson 0,76. 

Ao se analisar os diferentes pontos da seção transversal notou-se que a extremidade 

esquerda apresentou os maiores valores de condutividade elétrica, fato que pressupõe que a área de 

estudo tenha recebido um maior aporte de nutrientes do solo ocasionando no aumento dos valores 

de condutividade elétrica.  

Santos et al.(2011) analisando a qualidade da água no mesmo rio, em um período 

compreendido entre maio de 2010 e fevereiro de 2011, observaram uma variação da condutividade 
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elétrica entre 113 e 168 µS/cm. De acordo com o autor essa variação sazonal da condutividade 

elétrica está associada ao regime de precipitação, uma vez que com a chuva alguns nutrientes são 

carreados para calha dos rios aumentando a concentração de elementos dissolvidos. 

Analisando os valores para o potencial hidrogeniônico nota-se que a amplitude média dos 

valores observados foi pequena variando entre 7,66 e 8,74, indicando valores aceitáveis segundo a 

Resolução CONAMA n.º 357 (BRASIL, 2005) a qual estipula valores de pH entre 6 e 9 para todas 

as classes de qualidade de água doce. Segundo Barreto et al. (2014) a pequena variação dos valores 

de pH pode estar relacionada ao fato de que o uso e a ocupação do solo na região está quase que 

estritamente restrito a atividade agropecuária.  

Observando os valores pH da água do Rio Catolé Grande verifica-se que ele apresentou 

comportamento alcalino. Segundo VON SPERLING (1996) a alcalinidade no meio aquático pode 

estar associada à proliferação de vegetais, pois, com o aumento das taxas fotossintéticas, há 

consumo de gás carbônico e, portanto, diminuição do ácido carbônico da água e consequente 

aumento do pH.  

Barreto et al. (2013), analisando a qualidade da água também do rio Catolé Grande em uma 

seção transversal em diferentes épocas em 2011, evidenciou que os valores de pH entre 6,23 e 7,16. 

De acordo com Libâno (2005), as águas naturais de superfície apresentam pH entre 6,0 e 8,5, um 

intervalo que segundo ele seria ótimo para a manutenção da vida aquática. 

O pH apresentou uma correlação positiva com a vazão apresentando um coeficiente de 

Pearson de 0,76. Sendo observado comportamento crescente na concentração dessa variável com o 

aumento da vazão 

 

CONCLUSÃO 

 

De acordo com os dados obtidos e considerando as condições em que o trabalho foi 

realizado pode se concluir que:  

A Os valores de condutividade elétrica observados para o mês de setembro estão acima do 

permitido pela CETESB, o que indica uma concentração maior de elementos dissolvidos. As outras 

camapnhas de coletas estão em conformidade com o recomendado com a lesgilação. 

Os valores de pH estão dentro da faixa de valores para águas de Classes 1 a 4 estabelecidos 

pela resolução CONAMA (6 a 9).  

A condutividade elétrica e pH apresentaram correlações positivas em função das vazões 

analisadas, sendo observado comportamento crescente na concentração das variáveis com o 

aumento da vazão. 
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