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RESUMO – Segundo a Lei Federal 9.433 de 1997, os corpos hídricos devem ser enquadrados em 

classes conforme a qualidade requerida para os usos pretendidos. O atendimento ou não ao 

enquadramento é influenciado pelas ações antrópicas e seus impactos na qualidade das águas. Este 

trabalho visa avaliar a conformidade sazonal à proposta de enquadramento do rio Pitanga, em 

Sergipe, através da aplicação do Índice de Conformidade ao Enquadramento (ICE). O ICE foi 

calculado através dos parâmetros de pH, OD, DBO, Nitrogênio Amoniacal, Fósforo e Coliformes 

Termotolerantes em dois pontos de monitoramento. Adicionalmente, foram aplicados testes 

estatísticos não paramétricos para verificar a influência do lançamento de efluentes na qualidade da 

água do rio. Os resultados mostram que o rio Pitanga não obedece às metas de qualidade para 

Classe 2 e está afastado da Classe 3 e Classe 4, bem como tem sua qualidade afetada pelos efluentes 

lançados em suas águas. 
 
ABSTRACT – According to the Federal Law 9433 of 1997, water bodies must be classified into 

classes according to the quality required for the intended uses. The attendance or not to the framing 

is influenced by the anthropic actions and their impacts on the water quality. This work aims to 

assess the seasonal compliance with the proposed framing to Pitanga river, in Sergipe, by applying 

the Conformity Index to the Water (ICE). ICE was calculated from the parameters pH, DO, BOD, 

Ammonia Nitrogen, Phosphorus and Thermotolerant Coliforms in two monitoring points in Pitanga 

river. In addition, nonparametric statistical test were applied to verify the influence of the launch of 

effluents on the quality of the river’s water. The results show that the Pitanga River is not in 

accordance with the quality targets for Class 2 and is distant from Class 3 and Class 4, as well as its 

quality is affected by effluent launch. 

Palavras-Chave – Enquadramento, Índice de Conformidade ao Enquadramento, Sazonalidade.  
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1 – INTRODUÇÃO 

No Brasil, a Lei Federal 9.433, de 8 de janeiro de 1997 (BRASIL, 1997), conhecida como 

“Lei das Águas”, tem como um de seus objetivos garantir água em quantidade e qualidade 

adequadas aos seus respectivos usos atuais e futuros. Desse modo, para assegurar a disponibilidade 

de água para determinado fim, devem ser mantidos os requisitos mínimos de qualidade dispostos na 

legislação ambiental. 

Nesse contexto, destaca-se o Enquadramento dos Corpos Hídricos, um dos instrumentos de 

gestão estabelecidos na Lei 9.433. O enquadramento visa à compatibilização da água com seus usos 

mais exigentes, por meio da determinação de níveis de qualidade a serem alcançados e mantidos ao 

longo do tempo. 

A Resolução nº 357 de 17 de março de 2005 (BRASIL, 2005) do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA) classifica os corpos de água em doce, salobras e salinas. As águas doces 

podem ser enquadradas em cinco classes: especial, 1, 2, 3 e 4, em ordem decrescente de qualidade 

requerida. Para águas salinas e salobras, existem as classes especial, 1, 2, e 3. Para que um corpo 

d’água esteja em conformidade com o enquadrado para uma dessas classes, é necessário que o 

conjunto de parâmetros de qualidade da água monitorados esteja de acordo com os limites definidos 

pela Resolução. 

A qualidade das águas sofre interferências do uso e ocupação do solo na bacia em que se 

encontram, devido a condições naturais e às ações antrópicas. Um dos principais problemas de 

poluição nos cursos d’água é devido ao lançamento de efluentes, uma vez que leva à redução da 

quantidade de oxigênio dissolvido (OD) para consumo da carga orgânica. Além disso, segundo Von 

Sperling (1996), os efluentes podem contribuir para o aumento de nutrientes, bem como contaminar 

o corpo d’água com patógenos. Por esse motivo, parâmetros de qualidade da água, a exemplo do 

OD e da demanda bioquímica de oxigênio (DBO), devem ser constantemente monitorados. 

Para avaliar o estado qualitativo de corpos hídricos, índices de qualidade da água podem ser 

utilizados. Outra ferramenta útil para análises de qualidade são os testes estatísticos, que são 

capazes de inferir, a partir de dados amostrais, sobre a influência de diversos fatores sobre os 

recursos hídricos, tais como diferenças de qualidade entre as estações seca e chuvosa ou entre 

pontos a montante e a jusante de uma Estação de Tratamento de Esgotos (ETE).  

Neste trabalho, buscou-se verificar o atendimento sazonal do rio Pitanga à proposta de 

enquadramento atual, além de examinar a influência do lançamento de efluentes na qualidade da 

água. 
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2 – CARACTERIZAÇÃO DO RIO PITANGA 

O rio Pitanga nasce no município de São Cristóvão, Sergipe, e segue até a capital, conforme o 

curso apresentado na Figura 1. Sua nascente se encontra em um ponto de mata fechada e relevo de 

grande altitude e elevada inclinação, o que dificulta o acesso (Aguiar Netto et al., 2007). Com os 

rios Poxim-Açu e Poxim-Mirim, o rio Pitanga forma a sub-bacia do rio Poxim, pertencente à bacia 

do rio Sergipe (Ferreira et al., 2011). 

 
Figura 1 - Representação Espacial do Rio Pitanga e dos Pontos de Coleta 

Fonte: Adaptado de Atlas Digital sobre Recursos Hídricos de Sergipe (2016) 

O rio Pitanga possui 29,7 km de extensão (SERGIPE, 2016) e alimenta o Sistema Cabrita de 

abastecimento, o mais antigo manancial da capital aracajuana, por meio de uma barragem que 

disponibiliza aproximadamente 362.000 m³/mês de água para abastecimento de cerca de 60.000 

aracajuanos, o que corresponde a 10% da demanda total da capital sergipana (Aguiar Netto et al., 

2007; Santos et al., 2016). 

O rio Pitanga é também o corpo receptor dos efluentes tratados da Estação de Recuperação de 

Qualidade Sul (ERQ Sul), localizada no loteamento Marivan, bairro Santa Maria (Silva, 2016; 
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SANTOS et al., 2016), Aracaju - SE. A ERQ Sul tem vazão afluente de 309 L/s e apresenta 

eficiência de apenas 53% na remoção de DBO (PMAJU, 2017). 

Quanto ao enquadramento, o rio Pitanga é classificado com corpo de água doce, que 

compreende águas com salinidade igual ou inferior a 0,5‰. Segundo o Relatório de Resumo 

Executivo para a bacia hidrográfica do rio Sergipe, há uma proposta de enquadramento para o rio 

Pitanga para a Classe 2 (SERGIPE, 2015). 

 

3 – MATERIAL E MÉTODOS 

De 2011 a 2015, a Administração Estadual de Meio Ambiente (ADEMA) realizou campanhas 

de monitoramento da qualidade da água de alguns corpos hídricos do estado de Sergipe. Foram 

monitorados os parâmetros: Temperatura da água, pH, Oxigênio Dissolvido (OD), Demanda 

Bioquímica de Oxigênio (DBO), Salinidade, Nitrogênio Amoniacal, Fósforo Total e Coliformes 

Termotolerantes. Dentre os pontos de coleta, destacam-se os pontos S08010R e S08011R, 

localizados no rio Pitanga a montante e a jusante da ERQ Sul, respectivamente.  

Para avaliação do atendimento das águas de um corpo hídrico ao enquadramento proposto, 

Amaro (2009) propôs a aplicação do Índice de Conformidade ao Enquadramento, em tradução livre, 

proposto originalmente por CCME (2001) para uso no Canadá. Segundo Amaro e Porto (2009), 

além da versatilidade, o ICE ainda consegue agregar a avaliação das várias variáveis em um só 

índice, objetivando a informação a respeito da efetivação do enquadramento. 

O ICE já foi aplicado para diferentes bacias brasileiras, a exemplo da bacia dos rios 

Piracicaba/Capivari/Jundiaí (PCJ), em São Paulo (Amaro e Porto, 2009), da bacia do rio São 

Marcos, no Rio Grande do Sul (Bortolin et al., 2013) e de um importante afluente do rio São 

Francisco, o rio das Velhas, em Minas Gerais (Cabral e Mello, 2015). 

Para avaliar o comportamento das águas do rio Pitanga ao atendimento, foram consideradas 

não só a proposta de enquadramento para a Classe 2, mas também para Classe 3 e 4, utilizando a 

metodologia proposta por Amaro (2009). Além disso, os dados foram agrupados em dois conjuntos, 

referentes ao período seco e período úmido, conforme considerado por Barbosa (2017), em que o 

período seco vai de agosto a fevereiro e o úmido de março a julho. 

O cálculo do ICE é subdividido em três fatores, F1, F2 e F3, que acompanham a abrangência 

da desconformidade, a frequência com que ocorrem os eventos de desconformidade e a amplitude 

de cada evento, respectivamente (Amaro, 2009). As Equações 1, 2, 3 e 4 mostram o cálculo desses 

fatores. 

𝐹1 =  (
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑖𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝐹𝑎𝑙ℎ𝑎𝑟𝑎𝑚

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑉𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑖𝑠
) . 100        (1) 
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 𝐹2 =  (
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑒𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝐹𝑎𝑙ℎ𝑎𝑟𝑎𝑚

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑒𝑠𝑡𝑒𝑠
) . 100        (2) 

Já o cálculo de F3 é realizado em três etapas: 

- Etapa 1: Cálculo da variação, para cada campanha i e variável j. Quando a variável tem um 

valor mínimo estabelecido pelo órgão ambiental, a variação é dada pela Equação 3 e quando a 

variável tem um valor máximo, pela Equação 4. 

∆𝑉𝑖,𝑗 =  (
𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜
) − 1          (3) 

∆𝑉𝑖,𝑗 =  (
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜
) − 1                     (4) 

- Etapa 2: Cálculo do fator F3, pela Equação 5. 

𝐹3 = (

∑ ∑ ∆𝑉𝑖,𝑗
𝑚
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑠

(0,01 .
∑ ∑ ∆𝑉𝑖,𝑗

𝑚
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑠
)+0,01 

)         (5) 

F1, F2 e F3 são componentes de um vetor espacial cujo comprimento, que varia de 0 a 100, 

determina a conformidade ao enquadramento. Quanto maior o valor do ICE, mais as variáveis 

detectadas nas campanhas de leitura obedecem aos limites determinados pela resolução Conama 

357/2005. Assim, o cálculo do ICE é dado pela Equação 6.  

𝐼𝐶𝐸 = 100 − (
√𝐹1

2+𝐹2
2+𝐹3

2

1,732
)          (6) 

Diante dos diferentes valores de índice, Amaro (2009) propôs a classificação da conformidade 

em três faixas, apresentadas no Quadro 1. 

Quadro 1 - Faixas de Classificação do ICE 

 
 Fonte: Amaro (2009). 

A fim de considerar a influência da sazonalidade na qualidade das águas do rio Pitanga, o 

cálculo do ICE foi realizado para as estações úmida e seca separadamente, permitindo a 

comparação da situação do atendimento ao enquadramento em cada período e em cada ano de 

coleta. 
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Para verificar a influência do lançamento dos efluentes da ERQ Sul na qualidade do rio 

Pitanga, foi aplicado o Teste de Wilcoxon da Soma dos Postos, um teste não paramétrico baseado 

no ranking dos valores obtidos pela combinação de duas amostras. Deseja-se testar se os grupos de 

amostras derivam ou não da mesma população (Montgomery e Runger, 2013). A metodologia 

empregada na utilização do teste é descrita a seguir. 

Inicialmente, os dados referentes a OD, DBO e coliformes termotolerantes foram separados 

em duas amostras conforme o ponto de coleta. O ponto 1 (S08010R) está situado a montante da 

ERQ Sul enquanto o ponto 2 (S08011R) está a jusante. Em seguida, todos os valores foram 

colocados em ordem crescente, indicando-se a ordem de cada elemento. Se duas ou mais 

observações são idênticas, usa-se a média dos postos que teriam sido considerados se os valores 

diferissem. As amostras para cada ponto foram novamente separadas e o somatório da ordem dos 

elementos de cada amostra foi calculado. 

 Seja R1 o somatório das ordens das amostras do grupo com n1 elementos e R2 o somatório 

das ordens das amostras com n2 elementos, com n1 ≤ n2. Foram calculadas as estatísticas de teste U1 

e U2 referentes às amostras com n1 e n2 elementos, respectivamente, a partir das Equações 7 e 8: 

𝑈1 = 𝑛1. 𝑛2 +
𝑛1(𝑛1+1)

2
− 𝑅1          (7) 

𝑈2 = 𝑛1. 𝑛2 − 𝑈1           (8) 

Como hipótese nula (H0), foi adotado que as médias das amostras 1 e 2 são iguais, enquanto 

que a hipótese alternativa (H1) correspondia a valores diferentes das médias das amostras, ou seja, 

um indicativo de que a qualidade da água antes e depois da ERQ Sul seriam diferentes. Conforme 

Montogomery e Runger (2013), a hipótese nula é rejeitada em favor de H1 caso o valor crítico da 

estatística de teste U for maior que o menor valor entre U1 e U2. Para essa verificação, foi 

consultado o valor tabelado para U crítico com índice de significância de 5%. 

Durante a aplicação do teste, para as variáveis OD e DBO, o grupo de amostras 1 se refere ao 

ponto 1, enquanto para coliformes termotolerantes, o grupo 1 se refere ao ponto 2. Isso ocorre 

devido ao fato de que n1 deve ser menor que n2 para aplicação do teste.  

 

4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise dos dados de salinidade mostra que a concentração de sais dissolvidos nas águas do 

rio Pitanga é maior que o limite estabelecido pela resolução CONAMA 357/2005 para a classe 

doce. A Figura 2 mostra os resultados das campanhas de coleta versus o limite de 0,5‰. 

Portanto, na elaboração da proposta definitiva de enquadramento, deveria ser considerada a 

influência da cunha salina na classificação das águas. No entanto, no Relatório de Resumo 
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Executivo da Bacia Hidrográfica do Rio Sergipe (SERGIPE, 2015), as águas do rio Pitanga estão 

classificadas como doces, o que justifica a análise referente à Classe 2 - Água Doce, adotada no 

escopo do trabalho. 

 

 
Figura 2 - Salinidade no rio Pitanga 

Fonte: Autores 

O cálculo do ICE foi realizado segundo a metodologia proposta por Amaro (2009), cujos 

resultados são apresentados na Figura 3. 

 
Figura 3 - ICE para Período Seco e Período Úmido para a) Doce-Classe 2, b) Doce-Classe 3 e c) Doce-Classe 4 

Fonte: Autores 

Os valores de ICE para Classe 2 se apresentam como Não Conforme ou Afastado, o que 

mostra que a conformidade ao enquadramento para esta classe está longe de ser alcançada. Já para 

Classe 3, no período úmido, os índices se mostram afastados e, em alguns casos, muito próximos da 

conformidade e, para o período seco, Não Conforme. É importante ressaltar a melhora do ICE em 
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períodos úmidos, demonstrando a relação entre a concentração de poluentes e a capacidade de 

assimilação do corpo hídrico. Além disso, o ponto com melhores valores de ICE é o ponto a 

montante da ERQ Sul, fato que evidencia a piora da qualidade da água pelo lançamento de efluentes 

dessa estação. 

Para a Classe 4, os índices estão levemente abaixo que seus valores para Classe 3. Isto pode 

ser explicado pelo fato de que, embora as campanhas apresentassem valores para oito variáveis, a 

resolução CONAMA 357 estabelece limites para apenas duas dessas variáveis na Classe 4, contra 

seis variáveis nas Classes 2 e 3. Este fato pode ter camuflado os resultados para a Classe 4, motivo 

pelo qual não foi discutida a conformidade a essa classe. 

Como o lançamento de efluentes pela ERQ Sul degradam a qualidade da água do rio Pitanga, 

decidiu-se analisar a presença de Coliformes Termotolerantes e DBO através da Figura 4, que 

apresenta os dados em BoxPlot. 

  
Figura 4 - BoxPlot dos dados de Coliformes Termotolerantes e DBO 

Fonte: Autores 

Em ambos os gráficos, pode-se perceber o aumento da concentração das variáveis 

monitoradas a jusante da ETE, comprovando que a qualidade da água no ponto 2 (S0811R) 

apresenta-se em maior desconformidade com a CONAMA 357 e com a proposta de enquadramento.  

Para confirmar a influência da ERQ Sul nos parâmetros analisados, foi aplicado o teste Teste 

de Wilcoxon da Soma dos Postos, cujos resultados encontram-se na Tabela 1. 

Parâmetro n1 n2 R1 R2 U1 U2 Umínimo Ucrítico Decisão 

OD 19 19 464 277 87 274 87 113 Rejeita-se H0 

DBO 18 19 429 274 84 258 84 106 Rejeita-se H0 

Coliformes termotolerantes 18 18 258,5 407,5 236,5 87,5 87,5 99 Rejeita-se H0 
Tabela 1 - Resultados para os testes de hipótese aplicados 

Fonte: Autores 

 Como hipótese nula (H0), foi considerado que a média dos parâmetros (OD, DBO ou 

Coliformes Termotolerantes) eram iguais. O critério de rejeição do teste aplicado é que Umínimo seja 

menor que Ucrítico, conforme apresentado anteriormente. Desse modo, para os três parâmetros 

testados (OD, DBO e Coliformes Termotolerantes), essa hipótese foi rejeitada. Consequentemente, 
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pode-se afirmar com 5% de risco, que o lançamento de efluentes pela ERQ Sul de fato degrada a 

qualidade do rio Pitanga. 

5 – CONCLUSÃO 

A análise do ICE mostra desconformidade das águas do rio Pitanga com a Classe 2, proposta 

pelo Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Sergipe, independente do período de chuvas. Quando a 

análise é feita para as demais classes, pode-se perceber o rio Pitanga apresenta maior conformidade 

ao enquadramento, principalmente para os períodos chuvosos, comprovando a interferência da 

sazonalidade na determinação do ICE. Nos períodos úmidos, o aumento de vazão leva a uma 

melhor assimilação de poluentes pelas águas do rio Pitanga. 

O ICE também comprova que a qualidade da água se apresenta reduzida após o ponto de 

lançamento dos efluentes da ERQ Sul, fato comprovado pelo BoxPlot e pelos testes estatísticos. 

É de extrema importância que uma proposta de enquadramento para o rio Pitanga considere a 

salinidade em seu corpo hídrico, delimitando-se até onde a cunha salina adentra o continente. Desse 

modo, propõe-se a avaliação da salinidade em outros pontos do rio Pitanga, com possibilidade de 

classificação distinta (salobra ou salina e doce) em diferentes trechos. 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Os autores agradecem à Administração Estadual do Meio Ambiente (ADEMA) por 

disponibilizar os dados de monitoramento do rio Pitanga e à Fundação de Apoio à Pesquisa e à 

Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (FAPITEC) pelo apoio financeiro.  

 

REFERÊNCIAS 

 

AGUIAR NETTO, A. O.; MOREIRA, F. D.; NASCIMENTO, N. S. (2007) “Cenários dos corpos 

d’água na sub-bacia hidrográfica do rio Poxim – Sergipe, na Zona Urbana, e suas Relações 

Ambientais e Antrópicas” in Anais do XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos. São Paulo, 

nov. 2007. 

 

AMARO, C. A. Proposta de um Índice para Avaliação de Conformidade da Qualidade dos Corpos 

Hídricos ao Enquadramento. Dissertação. São Paulo: Escola Politécnica da Universidade de São 

Paulo, Departamento de Engenharia Hidráulica e Sanitária; 2009. 

 

AMARO, C. A.; PORTO, M. F. A. (2009) “Proposta de um Índice para Avaliação de 

Conformidade da Qualidade dos Corpos Hídricos ao Enquadramento” in Anais do XVIII 

Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos. Campo Grande, nov. 2009. 

 

BARBOSA, Alan de Gois. Avaliação de Alterações no Comportamento das Séries Hidrológicas em 

Bacias Hidrográficas Sergipanas e seus Impactos sobre a Disponibilidade Hídrica. São Cristóvão: 

UFS, 2017. (Relatório Final, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC) 



      
 

XIV Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 
  

10 

 

BORTOLIN, T. A. et al. (2013) “Avaliação do Índice de Conformidade ao Enquadramento em um 

Trecho da Bacia do Rio São Marcos” in Anais do XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos. 

Bento Gonçalves, nov. 2013. 

 

BRASIL. Lei Federal nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Institui a Política Nacional de Recursos 

Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso 

XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, 

que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9433.htm>. Acesso em: 03 jul. 2018. 

 

BRASIL. Resolução Nº 357 de 17 de março de 2005. Dispõe sobre a classificação dos corpos de 

água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e 

padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. Brasília, 2005. 

 

CABRAL, L. S. L.; MELLO, C. E. F. (2015) “Avaliação do Índice de Conformidade ao 

Enquadramento em um Trecho do Rio das Velhas” in Anais do XXI Simpósio Brasileiro de 

Recursos Hídricos. Brasília, nov. 2015. 

 

CCME – Canadian Council of Ministers of the Environment. (2001). “Water Quality Index: 

Technical Report” in Canadian Water Quality Guidelines for the Protection of Aquatic Life. 

Ontário, 2001. 

 

FERREIRA, R. A. et al. (2011). “Nascentes da sub-bacia hidrográfica do rio Poxim, estado de 

Sergipe: da degradação à restauração”. Revista Árvore, 1806-9088. p. 265-277. 

 

MONTGOMERY, D. C.; RUNGER, G. C. (2013). Applied Statistics and Probability for Engineers. 

Wiley – 836 p. 

 

NAGHETTINI, M.; PINTO, E. J. A. (2007). Hidrologia Estatística. CPRM, 552 p. 

 

PMAJU. Plano Municipal de Saneamento Básico de Aracaju. Prefeitura Municipal de Aracaju, 

Aracaju, 2017. 

 

SANTOS, J. A. S.; MENDONÇA, L. C.; ROCHA, D. (2016). “Impacto da Estação Recuperadora 

de Qualidade (ERQ) Sul na Qualidade das Águas do Rio Pitanga” in Anais do XIII Simpósio de 

Recursos Hídricos do Nordeste, Aracaju, nov. 2016. 

 

SERGIPE. Atlas Digital Sobre Recursos Hídricos de Sergipe: Sistema de Informações sobre 

Recursos Hídricos de Sergipe. Aracaju: SEMARH, 2016.  

 

SERGIPE. Elaboração dos Planos das Bacias Hidrográficas dos Rios Japaratuba, Piauí e Sergipe. 

Relatório de Resumo Executivo. Bacia Hidrográfica do Rio Sergipe. Aracaju: SE, 2015. 

 

SILVA. D. A. Nos(dos) Meandros Ambientais: A Natureza das Águas Urbanas em Aracaju. Tese. 

Programa de Pós-Graduação em Geografia, Universidade Federal de Sergipe. São Cristóvão - SE. 

193 p. 2016. 

 

VON SPERLING, Marcos. (1996). Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos. 

Editora UFMG, 1996. 


