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RESUMO – O Brasil é um país que dispõe de uma grande riqueza de recursos hídricos, entretanto, 

o nordeste do país possui uma menor oferta hídrica, necessitando de um sistema de gerenciamento 

de recursos hídricos eficaz. Um fator primordial para a adequada gestão dos recursos hídricos, é a 

avaliação da qualidade das águas, pois permite a caracterização e a definição dos possíveis usos das 

águas em uma determinada bacia ou sub-bacia hidrográfica. O presente trabalho tem por objetivo 

avaliar a qualidade das águas do rio Jacarecica, no município de Riachuelo/SE, utilizando como 

indicadores de qualidade a Demanda Química de Oxigênio, Cromo Total, Chumbo Total, Cádmio 

Total, Ferro, Sólidos Totais Dissolvidos, Fósforo, Nitrogênio Total, Sulfetos, Fenóis, pH e 

Condutividade. Através dos resultados encontrados, observou-se que a água do rio Jacarecica no 

trecho estudado não se enquadra como um rio de água doce classe 2, devido as ações antrópicas e as 

condições naturais existentes. No entanto, sabendo-se que a classificação é dada para todo o corpo 

hídrico, e não apenas para o trecho estudado, percebe-se que esse enquadramento pode ser aplicado, 

pois verificou-se que a maior influência da área é devida as ações antrópicas. 

 

Palavras-Chave –  Recursos hídricos, qualidade das águas, ações antrópicas. 

 

ABSTRACT–  Brazil is a country that offers a wealth of water resources, however, the Northeast 

has a lower water supply, necessitating a management effective water resources. A key factor for 

the proper management of water resources, is the assessment of water quality, it allows the 

characterization and definition of the possible uses of water in a particular river basin or sub-basin. 

This study aims to assess the quality of the Jacarecica river waters in the city of Riachuelo / SE 

using as quality indicators the Chemical Oxygen Demand, Total Chromium, Total Lead, Total 

Cadmium, Iron, Total Dissolved Solids, Phosphorus, Total Nitrogen, sulfides, phenols, pH and 

conductivity. Through these results, it was observed that the river water Jacarecica the study section 

is not characterized as a river of fresh water class 2, due to human activities and the existing natural 

conditions. However, knowing that the classification is given for any water body, and not just to the 

site studied, it is clear that this framework can be applied, it was found that the greatest influence of 

the area is due to human activities. 
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1 INTRODUÇÃO 

Desde os primórdios da humanidade, as comunidades se estabeleceram próximas aos recursos 

hídricos, sendo esta uma condição de sobrevivência. Com o passar do tempo, perceberam-se 

também que a qualidade e a quantidade das águas são fatores determinantes para manutenção da 

vida.  

O Brasil é um país que dispõe de uma grande riqueza de recursos hídricos, entretanto, o 

nordeste do país possui uma menor oferta hídrica, devido as diversas condições ambientais da 

região. O estado Sergipe, assim como toda a região nordeste, necessita de um sistema de 

gerenciamento de recursos hídricos eficaz, devido a menor oferta hídrica existente na região. Um 

fator primordial para a adequada gestão dos recursos hídricos, é a avaliação da qualidade das águas, 

pois permite a caracterização e a definição dos possíveis usos das águas em uma determinada bacia 

ou sub-bacia hidrográfica. 

O Rio Jacarecica, pertencente a sub-bacia de mesmo nome, é um dos principais afluentes do 

Rio Sergipe e está localizado entre o território do Agreste Central Sergipano e o território da Grande 

Aracaju. Este rio, é de suma importância para a economia da região, sendo utilizado para atender a 

demanda de consumo humano, de atividades agrícolas e industriais, além de outras atividades 

existentes na região. Também é aproveitado como elemento para disposição final dos efluentes 

gerados pelas indústrias e “comunidades ribeirinhas”, além do escoamento das águas pluviais de 

regiões agrícolas, que influenciam na qualidade das águas deste corpo hídrico.  

 

2- OBJETIVO 

O presente trabalho tem por objetivo avaliar a qualidade das águas do Rio Jacarecica, 

monitorando um trecho de dois quilômetros antes da confluência com o Rio Sergipe, e utilizando 

como indicadores de qualidade o DQO, Cromo Total, Chumbo Total, Cádmio Total, Ferro, STD, 

Fósforo, Nitrogênio Total, Sulfetos, Fenóis, pH e Condutividade.  

 

3-METODOLOGIA 

3.1-Área de Estudo 

O presente estudo foi elaborado no rio Jacarecica, no município de Riachuelo, com sede 

localizada na Latitude 10º 43’ 50” e Longitude 37º 11’ 15”, distante 29 km de Aracaju/SE 

(EMDAGRO, 2008).  

O trecho estudado compreende os pontos 01, 02 e 03, que são os locais definidos para coletar 

as amostras de água. Estes pontos possuem as seguintes coordenadas em UTM (Datum SAD 69): 

P1 (E-0695812; N-8815137); P2 (E-0695833; N-8814920); e P3 (E-0696231; N-8814454). 
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3.2-Coleta de Dados 

Os métodos adotados para o desenvolvimento da presente pesquisa, caracteriza o trabalho 

como uma pesquisa qualitativa e quantitativa, de natureza aplicada, utilizando procedimentos 

experimentais, observações “in-loco” e de pesquisa bibliográfica. 

As observações “in-loco” e os procedimentos experimentais, ocorreram entre os meses de 

Março a Maio de 2016, sendo registrado através de imagens fotográficas e coletadas as amostras de 

água do rio Jacarecica.  

A definição dos indicadores de qualidades utilizados neste trabalho se deu através das 

atividades econômicas existentes na região da sub-bacia estudada. Considerando as atividades da 

agricultura, da pecuária e da indústria têxtil, definiu-se os seguintes indicadores: DQO, Cromo 

Total, Chumbo Total, Cádmio Total, Ferro, STD, Fósforo, Nitrogênio Total, Sulfetos, Fenóis, pH e 

Condutividade.  

 

4-RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Os resultados das análises das amostras de água foram comparados com os parâmetros 

existentes na Resolução CONAMA nº357/2005, considerando um rio de água doce classe 2 e a 

existência de atividade de pesca. 

Observa-se na figura 1, um alto valor da Condutividade Elétrica na zona de mistura, porém a 

mesma tende a um equilíbrio natural nos pontos localizados mais a jusante. Segundo a Funasa 

(2014), nos ambientes poluídos por esgotos domésticos ou industriais, os valores da Condutividade 

Elétrica podem chegar a 1.000 µS/cm, no entanto, observa-se que na zona de mistura o valor 

encontrado é superior a este parâmetro.  

Os Sólidos Totais Dissolvidos apresentaram uma significativa redução do ponto 01 (zona de 

mistura) ao ponto 03, notando-se que apenas no ponto 01 obteve-se um valor acima do estabelecido 

pela legislação vigente. Ressalta-se também que a concentração de Sólidos Totais Dissolvidos foi 

praticamente metade da Condutividade Elétrica. Esta proporção foi compatível com os resultados 

encontrados por Ramos et al (2010), na avaliação da qualidade das águas dos mananciais situados 

no Pólo de Fruticultura Irrigada São João, município de Porto Nacional – TO. 

Percebe-se também, que o DQO apresentou um valor mais elevado no ponto 2, que é um 

ponto influenciado pela agropecuária, devido a existência de área para de uma passagem de 
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animais. Nos pontos 01 e 03 observa-se quase os mesmos valores, no entanto todos eles são maiores 

do que parâmetro estabelecido na Resolução CONAMA nº357/2005. 

 

Figura 1: Concentrações dos parâmetros avaliados no rio Jacarecica/SE. 

Fonte: Dados obtidos através da pesquisa de campo. 2016. 

 

Observa-se na figura 2, que o pH apresentou uma pequena redução seguindo-se do ponto 01 

(zona de mistura) ao ponto 03. No entanto, o mesmo permaneceu nos parâmetros da Resolução 

CONAMA nº357/2005 em todo trecho estudado.  

Na figura 2, percebe-se também que em todos os pontos analisados, o Fósforo apresentou 

valores acima do parâmetro da legislação, em especial na zona de mistura. No entanto, verifica-se 

uma redução nos pontos mais a jusante. Segundo Pinho (2001), no estudo da qualidade das águas 

do rio Cachoeira, na região sul da Bahia, o Fósforo também apresentou valores acima do permitido 

pela legislação, em trechos influenciados por efluentes industriais e domésticos.  

O Nitrogênio Total apresentou uma alta concentração na zona de mistura, no entanto, assim 

como o Fósforo, verifica-se uma redução nos pontos mais a jusante. O valor máximo encontrado no 

primeiro dia de coleta (15/04/2016) foi de 8,5 mg/L. Este valor é aproximadamente 2,4 vezes maior 

que o resultando máximo encontrado por Silva (2006), no estudo do estado trófico da água da 

barragem Jacarecica I. O autor citado, obteve como resultado no mês de julho de 2005 (segundo 

mês mais chuvoso do ano de 2005) um valor máximo de 3,52 mg/L, que segundo o autor, deve estar 

associado ao aporte de matéria orgânica e fertilizantes através do escoamento superficial das águas 

pluviais. 

Percebe-se também que os metais analisados possuem baixos valores, no entanto o Chumbo 

na zona de mistura e o Cádmio em todo trecho estudado estão acima do parâmetro estabelecido pela 

legislação. Observando a figura 2, é perceptível que ocorre uma redução na concentração dos metais 

nos pontos 02 e 03. 

No caso do Sulfeto, pode-se afirmar apenas que o resultado do ponto 01 ficou acima do valor 

máximo estabelecido pela resolução, porque o método utilizado pelo laboratório detecta os valores 

acima 0,005 mg/L, e o parâmetro da legislação é inferior a este valor (0,002 mg/L). 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Condutividade Elétrica DQO Sólidos Totais Dissolvidos

Ponto 01

Ponto 02

Ponto 03

Parâmetro da Resolução 357  de
2005 (Limite máximo)



5 
XIII Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 

Observa-se que os valores encontrados para o Ferro Total apresentam um crescimento a partir 

do ponto 01 (zona de mistura) até o ponto 03 e, desta forma, percebe-se que este indicador é uma 

característica natural das águas do trecho estudado, devido a menor concentração na zona de 

mistura. No caso dos Fenóis, é perceptível que a concentração tende a um equilíbrio durante o seu 

percurso natural, no entanto, os valores nos pontos 01 e 02 encontram-se acima do valor 

estabelecido pela legislação. 

 

Figura 2: Concentrações dos parâmetros avaliados no rio Jacarecica/SE. 

Fonte: Dados obtidos através da pesquisa de campo. 2016. 

 

Na figura 3, observa-se que a Condutividade Elétrica apresentou valores inferiores do que na 

primeira coleta, sendo que os valores mais expressivos foram encontrados nos pontos 01 e 03. É de 

fundamental importância ressaltar, que o ponto 03 é o mais distante da fonte pontual de poluição, no 

entanto, observa-se que o mesmo apresentou o valor máximo de Condutividade Elétrica. O aumento 

desse indicador nesse ponto pode estar associado as plantações de cana-de-açúcar e a passagem de 

veículos autopropelidos existentes nesta área. 

Segundo Silva (2006), em seu estudo sobre o estado trófico da água da barragem Jacarecica I, 

foi observado que a Condutividade Elétrica máxima encontrada na barragem foi de 824 µS/cm. Este 

valor é aproximadamente um quarto do resultado máximo encontrado no primeiro dia de coleta e 

metade do resultado máximo encontrado no segundo dia de coleta. Sendo assim, observa-se que os 

resultados encontrados na área de estudo são muito superiores aos encontrados na barragem 

Jacarecica I. 

Percebe-se também que o DQO apresentou valores superiores em relação a primeira coleta, 

sendo que no ponto 01 observa-se um aumento significativo. No entanto, percebe-se que este 

indicador tende ao equilíbrio nos pontos localizados a jusante. 

Verifica-se também na figura 3, que os Sólidos Totais Dissolvidos apresentaram uma 

significativa redução no ponto 01 em relação a primeira coleta e, neste dia, os resultados 

encontrados foram abaixo do parâmetro máximo estabelecido pela legislação. 
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Figura 3: Concentrações dos parâmetros avaliados no rio Jacarecica/SE. 

Fonte: Dados obtidos através da pesquisa de campo. 2016. 

 

Na figura 4, observa-se que o Fósforo e o Nitrogênio total apresentaram valores inferiores ao 

primeiro dia de coleta. No caso do Fósforo, os valores permaneceram acima do parâmetro da 

legislação em todos os pontos analisados, em especial nos pontos 02 e 03. Já em relação ao 

Nitrogênio, apenas o ponto 01 apresentou valor próximo ao máximo encontrado por Silva (2006) na 

barragem Jacarecica 1. 

Percebe-se também, que no segundo dia de coleta os valores encontrados para os metais 

analisados (Cromo, Chumbo e Cadmio) encontram-se abaixo dos parâmetros estabelecidos pela 

legislação. No caso dos Fenóis, assim como os metais pesados, permaneceram nos parâmetros da 

Resolução CONAMA nº357/2005 em todo trecho estudado. 

No caso do Sulfeto, pode-se verificar que todos os pontos ficaram acima do valor máximo 

estabelecido pela resolução, no entanto percebe-se que este indicador tende ao equilíbrio nos pontos 

localizados a jusante. 

O Ferro Total continua apresentando um crescimento a partir do ponto 01 (zona de mistura) 

até o ponto 03 e, desta forma, permanece o mesmo padrão da primeira coleta, confirmando que este 

indicador é uma característica natural das águas do trecho estudado.  

 

Figura 4: Concentrações dos parâmetros avaliados no rio Jacarecica/SE. 

Fonte: Dados obtidos através da pesquisa de campo. 2016. 
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Na figura 5, observa-se que o DQO apresentou valores superiores em relação a primeira e a 

segunda coleta, em especial, no ponto 01, onde verifica-se o maior valor encontrado. No entanto, 

percebe-se que este indicador tende ao equilíbrio nos pontos localizados a jusante. Segundo Lessa et 

al (2014), na avaliação da qualidade das águas do rio Sergipe no município de Laranjeiras, a DQO 

variou de 18,00 mg/L a 120,00 mg/L. No presente trabalho, observa-se que na maioria das amostras 

o DQO variou dentro deste intervalo, exceto no ponto 01 do terceiro dia de coleta, que obteve-se 

uma concentração de 270 mg/L.  

Os resultados encontrados para os Sólidos Totais Dissolvidos nos pontos 02 e 03, 

apresentaram valores próximos aos encontrados nos outros dias de coleta. No entanto, verifica-se 

que o ponto 01 apresenta um resultado superior ao estabelecido pela legislação. 

 

Figura 5: Concentrações dos parâmetros avaliados no rio Jacarecica/SE. 

Fonte: Dados obtidos através da pesquisa de campo. 2016. 

 

Observa-se na figura 6, que o Fósforo e o Nitrogênio Total apresentaram valores superiores ao 

segundo dia de coleta, em especial o nitrogênio, que na zona de mistura apresentou o maior valor 

encontrado em todas as amostras. No caso do Fósforo, os valores permaneceram acima do 

parâmetro da legislação em todos os pontos analisados, em especial no ponto 01. No entanto, em 

ambos os casos, observa-se uma redução significativa nos pontos mais a jusante. 

Verifica-se também, que no terceiro dia de coleta, os valores encontrados para os metais 

analisados (Cromo, Chumbo e Cadmio) encontram-se abaixo dos parâmetros estabelecidos pela 

legislação. No caso dos Fenóis, assim como os metais pesados, permaneceram nos parâmetros da 

Resolução CONAMA nº357/2005 em todo trecho estudado. 

No caso do Sulfeto, não é possível afirmar que algum valor ficou acima do máximo 

estabelecido pela resolução, porque o método utilizado pelo laboratório detecta apenas valores 

acima 0,005 mg/L, e o parâmetro da legislação é inferior a este valor (0,002 mg/L). 

Observou-se que os valores encontrados para o Ferro Total continuam apresentando um 

aumento a partir do ponto 01 (zona de mistura), desta forma, permanece o mesmo padrão da 

primeira coleta e da segunda coleta, confirmando mais uma vez, que este indicador é uma 

característica natural das águas do trecho estudado. 
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Figura 6: Concentrações dos parâmetros avaliados no rio Jacarecica/SE. 

Fonte: Dados obtidos através da pesquisa de campo. 2016. 

 

De forma geral pode-se observar que pH permaneceu dentro dos parâmetros legais em todas 

as análises coletadas, sendo que o maior valor encontrado foi de 8,23 e o menor valor foi de 7,61. 

Desta forma, percebe-se que as atividades desenvolvidas na área de estudo não afetam de forma 

significativa o pH da água. 

A Condutividade Elétrica foi o indicador que menos seguiu uma lógica linear. No primeiro e 

no terceiro dia de coleta esse indicador apresentou os valores mais elevados na zona de mistura, no 

entanto, na segunda coleta esse indicador apresentou um maior valor no ponto 03. Considerando 

que todas as amostras foram coletadas durante o lançamento de efluentes, pode-se afirmar que o rio 

é influenciado por outras atividades além da indústria têxtil existente. 

O Fósforo apresentou valores acima do estabelecido pela legislação em todas as amostras. No 

entanto, assim como o Nitrogênio, verificou-se uma redução nos pontos mais à jusante. Segundo 

Nunes (2012), o Nitrogênio e o Fósforo são considerados essenciais ao crescimento de 

microrganismos responsáveis pela degradação das águas residuárias. Nas indústrias têxteis, 

geralmente as concentrações de Nitrogênio e Fósforo são insuficientes, e para se corrigir este 

problema, é de fundamental importância adicionar ao reator biológico, fertilizantes a base de 

Nitrogênio e de Fósforo. 

A maior preocupação referente ao Nitrogênio e o Fósforo, é a eutrofização, pois sabe-se que 

mesmo efluentes tratados, podem carrear concentrações suficientes para proliferar grandes 

quantidades de algas. 

Um alto valor de DQO, indica a existência de uma grande concentração de matéria orgânica e 

um baixo teor de oxigênio. Este excesso de matéria orgânica ocasiona a proliferação de bactérias 

aeróbicas, provocando o aumento no consumo de oxigênio dissolvido, podendo até chegar à 

extinção. Outros impactos observados é a eutrofização, a disseminação de doenças de veiculação 

hídrica, o agravamento do problema de escassez de água de boa qualidade, entre outros (SETTI, 

1996, op cit Martins et al, 2010). 
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Os metais pesados apresentaram baixos valores durante todas as coletas. O Cromo 

permaneceu sempre abaixo do padrão estipulado pela legislação, no entanto, no primeiro dia de 

coleta, o Chumbo e o Cádmio apresentaram valores acima da Resolução CONAMA nº357/2005. 

No caso do chumbo, observa-se esta não conformidade ocorreu apenas na zona de mistura, mas no 

caso do cádmio, verifica-se esta não conformidade em todos os pontos do primeiro dia de coleta. 

Desta forma, as análises da água podem não representar de forma fidedigna a possível 

existência de impactos ambientais causados por estes compostos, pois a cadeia alimentar favorece a 

transferência desses compostos entre os seres vivos. Sendo assim, deve-se realizar estudos 

específicos para diagnosticar este possível impacto. 

Os Sulfetos, assim como os metais pesados são tóxicos e apresentaram baixos valores durante 

todas as coletas. Eles são comuns em efluentes provenientes de processos industriais (fábricas 

têxteis), da decomposição anaeróbica da matéria orgânica e, principalmente da produção bacteriana 

do sulfato em meios pobres de oxigênio. 

Em relação aos Sólidos Totais Dissolvidos, pode-se afirmar que predominantemente os 

valores encontrados na zona de mistura (ponto 01) são maiores que nos outros pontos, sendo que de 

três amostras analisadas neste ponto, apenas uma apresentou valores abaixo do estabelecido pela 

legislação.    

Através das análises do Ferro Total constatou-se que este elemento é uma característica 

natural das águas do trecho estudado. Os valores encontrados estão acima dos valores máximos 

estabelecidos pela Resolução CONAMA nº357/2005, considerando um rio de água doce classe 2, e 

a existência de atividade de pesca. 

Os Fenóis apresentaram apenas dois valores acima do estabelecido pela resolução, que foram 

constatados no primeiro dia de coleta de água. Nas outras amostras, este indicador permaneceu 

abaixo do valor estipulado pela legislação vigente. 

5- CONCLUSÃO 

Conclui-se que os indicadores fósforo, ferro e DQO estão acima do estabelecido pela 

legislação em todas as amostras analisadas. No caso do fósforo e do DQO, o rio Jacarecica 

apresentou uma boa capacidade de autodepuração. Isto se deve as características do rio, que possui 

vegetações, vazão significativa e a presença de pedras que ajudam na aração da água.  

Também foi observado algumas alterações nos seguintes indicadores: Condutividade Elétrica, 

Chumbo, Cádmio, Nitrogênio Total, Sulfetos e Fenóis. No caso dos metais pesados, orienta-se que 

seja realizado um estudo especifico, com o objetivo de avaliar a presença destes elementos na fauna 

da região, em especial, na fauna íctica. É de fundamental importância ressaltar, que devido a 

existência desses metais e a outros elementos com concentrações acima dos valores estabelecidos 
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pela Resolução CONAMA nº357/2005, orienta-se também que o trecho estudado não seja utilizado 

para o desenvolvimento de atividades de pesca e para a recreação de contato primário. 

A avaliação da qualidade das águas é de fundamental importância para a caracterização e a 

definição dos possíveis usos das águas em uma determinada bacia ou sub-bacia hidrográfica. Este 

instrumento é um elemento primordial para a adequada gestão dos recursos hídricos. Sendo assim, 

considerando os indicadores adotados, a água do rio Jacarecica no trecho estudado não se enquadra 

como um rio de água doce classe 2, devido a ações antrópicas e as condições naturais existentes.  
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