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RESUMO 

 

No município de Vitória da Conquista, Bahia, as águas do Rio Verruga são impactadas com 

os diversos processos de poluição e de contaminação. Isso ocorre devido ao curso do rio que 

nasce e percorre parte do perímetro urbano e parte da área rural do município. Além disso, 

suas águas são utilizadas para o descarte final de esgotos domésticos tratados e brutos e 

deflúvios oriundos das atividades agrícolas e urbanas. O presente trabalho tem como objetivo 

avaliar a influência das atividades antrópicas na mobilização de espécies iônicas majoritárias 

e minoritárias nas águas do Rio Verruga em cinco pontos distintos, distribuídos entre a zona 

urbana e rural. A cromatografia iônica foi utilizada como metodologia analítica para 

determinar as concentrações das espécies químicas: Na
+
, NH4

+
, K

+
, Mg

+2
, Ca

+2
, Cl

-
, NO2

-
, 

NO3
-
, PO4

-3
 e SO4

-2
. Os parâmetros físico-químicos: pH, condutividade elétrica, sólidos totais 

dissolvidos e turbidez também foram determinados. Os resultados apontaram que a nascente 

do rio, situada na reserva florestal do Poço Escuro apresenta sinais de preservação, apesar de 

algumas influencias antrópicas terem sido observadas. Os pontos localizados na zona urbana, 

P2 e P3 apresentaram teores de NO2
-
, NO3

- 
e PO4

-2
 excedendo os limites estabelecidos pelo 

CONAMA/2005, indicando que as descargas de esgotos se encontram distantes e ocorrendo 

há muito tempo.  O ponto P4 localizado na zona rural apresentou concentrações relevantes de 

PO4
-3

 e NH4
+
 na maioria dos dias em que a água foi coletada. A presença do NH4

+
 indica 

fontes de poluição recentes. O ponto P5 possui maiores teores de PO4
-3

 e NO2
-
, indicando 

poluição por descargas de esgoto sanitário, porém trata-se de uma poluição remota que pode 

ser explicada pela autodepuração do rio.  

 

Palavras-Chave: Atividades Urbana e Rural; Cromatografia Iônica; Recursos Hídricos 

 

 

________________________________________ 

* Orientador: José Soares dos Santos, D.Sc. – UESB. 
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ABSTRACT 

 

In the Vitória da Conquista city, Bahia State, water Verruga  River is impacted by pollution 

and contamination processes. This happens due to variability of the course of the river that 

occur  urban area and rural zones. Additionally, its waters river are used for the drainage of 

the raw domestic sewage and overflow derived from agricultural and urban activities. This 

study aims to evaluate the influence of human activities in mobilizing majority and minority 

ionic species in the waters of the Verruga River  at five different points distributed between 

urban and rural areas. The ion chromatography was used to determine concentrations of 

chemical species: Na
+
, NH4

+
, K

+
, Mg

+2
, Ca

+2
, Cl

-
, NO2

-
, NO3

-
, PO4

-3
 and SO4

-2
. The physico-

chemical parameters: pH, electrical conductivity, total dissolved solids and turbidity were also 

determined. The results showed that the source of the river, located in the forest reserve Poço 

Escuro signs of preservation, although some anthropogenic influences have been observed. 

Points located in the urban area, P2 and P3 showed levels of  NO2
-
, NO3

-
 and PO4

-3
  exceeding 

the limits established by CONAMA / 2005, indicating that sewage discharges are occurring  

and occur at a long time. In the point P4, located in the rural area showed significant 

concentrations of NH4
+
 and PO4

-3
. The presence of NH4

+
 indicates recent sources of pollution. 

The P5 has higher concentrations of NO2
-
 and PO4

-3
, indicating pollution by discharges of 

sewage, but it is a remote pollution that can be explained by self-purification of the river. 

 

Keywords: Ion chromatography; Urban and Rural Activities; Water Resources 

 

_________________________________________ 

* Orientador: José Soares dos Santos, D.Sc. – UESB. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As atividades humanas vêm interferindo nos sistemas ambientais e causando 

impactos em grande parte dos recursos hídricos do planeta. Entre os recursos naturais 

existentes, a água é um dos mais essenciais para os seres vivos. Devido a existência de 

grandes quantidades de água no planeta, não é dada importância devida para a sua 

conservação e uso de forma responsável e sustentável. Tais comportamentos humanos 

contribuem para um constante desequilíbrio ambiental, impondo desta forma, pressões cada 

vez maiores sobre o ambiente (Setti, et al., 2000). 

As estimativas para as previsões da disponibilidade da água apontam que mais de um 

bilhão de pessoas vivem com restrição desse produto para o consumo e que em 25 anos, cerca 

de 5,5 bilhões de pessoas estarão vivendo em áreas com moderada ou séria falta de água 

(Setti, et al., 2000). 

Diversos estudos demonstram que os principais problemas relacionados à escassez 

de água estão na sua quantidade e distribuição nas diversas regiões do planeta, uma vez que 

de toda a água existente aproximadamente 97% são salgadas e 2,5% estão concentradas em 

geleiras ou regiões subterrâneas de difícil acesso, sobrando então menos de 1% de água doce 

para o consumo humano, disponível em rios, lagos e na atmosfera (Shiklomanov, 1998). 

Dentro desse cenário, o Brasil é um dos países que possuem situação privilegiada no 

que diz respeito à disponibilidade de recursos hídricos detendo 8% de toda essa reserva. O 

problema consiste na distribuição dessas águas dentro do país, onde 70% da água doce 

encontra-se na Região Amazônica, que é habitada por menos de 5% da população (Setti, et 

al., 2000). 

Além da má distribuição de água nas diversas regiões do planeta, há também um 

grave problema relacionado ao planejamento inadequado da urbanização, industrialização e 

expansão agrícola nas diversas regiões do Brasil. Com isso, as águas dos rios podem ser 

poluídas e contaminadas de diversas maneiras tais como: acúmulo de lixos e detritos, nas 

fontes, poços e cursos de água e pelos esgotos domésticos; resíduos em rios e outros cursos 

d'água, bem como pelos produtos químicos de origem agrícola. 

Quando as primeiras civilizações começaram a se formar, os homens sempre 

procuraram habitar em regiões próximas aos rios, pois ali existia em abundância água potável 
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e alimentos (Faber, 2011). A proximidade dos rios possibilitou o desenvolvimento e o 

aprimoramento da agricultura havendo então aumento considerável da produção de alimentos. 

Em Vitória da Conquista, desde 1780, havia nas regiões das nascentes do Rio 

Verruga aglomerados humanos. Esses se desenvolveram devido ao comércio de algodão e a 

rota de boiadas originadas do interior em direção a capital tendo o município de Vitória da 

Conquista como ponto de passagem. Inevitavelmente o crescimento urbano acompanhou o 

leito do Rio Verruga gerando inúmeros problemas ao meio ambiente (Santos, et al., 2008).   

O Rio Verruga nasce na Serra do Periperi – área urbana de Vitória da Conquista, em 

uma reserva ecológica que preserva sua nascente, também conhecida como nascente do Poço 

Escuro. Os afluentes mais importantes, da margem direita, são: o riacho Santa Rita, Córrego 

Lagoa de Baixo e Rio Periquito, enquanto que, da margem esquerda, são os Córregos Leão, 

Jeribá, Córrego do Moreira e rios D’Água Fria, dos Canudos, Santa Maria, riacho José 

Jacinto, córrego Riacho Seco e Riacho da Areia (Rocha, 2008). 

O referido rio percorre os municípios de Vitória da Conquista, Itambé e deságua no 

Rio Pardo, possuindo, no entanto uma bacia com área total de 930.32 Km
2 

(Bonfim et al., 

2012). Logo após a nascente, em um percurso de cerca de 2000 metros, o rio é canalizado. A 

partir do cruzamento da Avenida Bartolomeu de Gusmão a calha do rio encontra-se aberta por 

mais 4000 m dentro do perímetro urbano, até o anel rodoviário da BR 116. Em vários pontos 

do seu percurso recebe esgotos residenciais clandestinos e águas pluviais (Benedictis, 2007). 

Contribuindo com estas fontes pontuais, há os deflúvios superficiais urbano e 

agrícola, que consistem em fontes difusas (Sotelo, et al., 2007). O deflúvio superficial urbano 

é composto por poluentes que se depositam na superfície do solo. Já o deflúvio superficial 

agrícola se caracterizam por influências das práticas agrícolas utilizadas em cada região, cuja 

composição varia de acordo com o período do ano em que se prepara o terreno para o plantio, 

processa a aplicação de fertilizantes e defensivos, e durante a colheita (Santos, et al.,2000). 

Foram avaliados nesse trabalho os íons majoritários inorgânicos dissolvidos nas 

águas fluviais - Ca
2+

, Na
+
, Mg

2+
, K

+
, Cl

-
, SO4

2-
 - e os minoritários - NO3

-
, NO2

-
, NH4

+
 e PO4

3-
.    

O íons metálicos Ca
2+

, Mg
+2

, Na
+
 e K

+
 são denominados majoritários, pois existem 

com abundância em ambientes aquáticos livres de poluição e contaminação. Esses íons são 

lixiviados, principalmente, sob condições de intemperismo intenso, tornando-se altamente 

solúveis, aumentando assim suas concentrações nos rios. Encontram-se associados com Cl
-
, 

HCO3
-
, e em menor quantidade com CO3

2-
, SO4

2-
 e NO3

-
 (Santos, 2001).  

Os demais íons (NO3
-
, NO2

-
, NH4

+
 e PO4

3-
), podem causar graves desequilíbrios 

ambientais prejudicando assim toda a biota local. As espécies químicas  nitrogenadas e 
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fosfatadas são largamente geradas em ambientes aquáticos que apresentam efluentes de 

esgotos sanitários (Piveli & Kato, 2006). As introduções pontuais e contínuas desses 

elementos em áreas de baixa profundidade e com circulação restrita estão mais sujeitas a 

eutrofização, como apresentado por Pereira Filho, et al. (2003). 

Este trabalho tem como finalidade: (a) avaliar impactos provocados pelos 

escoamentos urbanos e rurais na qualidade das águas do Rio Verruga; (b) relacionar a 

qualidade da água em cada ponto com o meio envolvente mais próximo do mesmo; (c) utilizar 

cromatografia de íons como uma técnica alternativa para a determinação das espécies iônicas 

Na
+
, NH4

+
, K

+
, Mg

+2
, Ca

+2
, Cl

-
, NO2

-
, NO3

-
, PO4

-3
 e SO4

-2
; (d) analisar as variações dos 

parâmetros físicos-químicos: pH, condutividade elétrica, sólidos totais dissolvidos e turbidez.  

Os dados obtidos neste trabalho, foram tratados estatisticamente por AAH - Análise 

por Agrupamento Hierárquico e PCA - Análise de Componentes principais. Utiliza-se  a 

técnica de análise de cluster para o processamento das AAH, que se baseia na partição de uma 

população heterogênea em vários grupos homogêneos. No agrupamento, não há classes pré-

definidas, os elementos são agrupados de acordo com a semelhança. A medida de 

similaridade usada foi a distância Euclidiana quadrática. O método hierárquico aglomerativo 

utilizado foi o de ligação de Ward.   

  A PCA  é uma técnica da análise multivariada, que possibilita investigações com um 

grande número de dados disponíveis. Possibilita, também, a identificação das medidas 

responsáveis pelas maiores variações entre os resultados, sem perdas significativas de 

informações. Além disso, transforma um conjunto original de variáveis em outro conjunto: os 

componentes principais (CP) de dimensões equivalentes (Vicini, 2005).   A partir da PCA, 

podem-se extrair os autovalores e os autovetores da matriz de covariância de um grupo de 

variáveis originais. As componentes principais (PCs) são as variáveis não correlacionadas, 

obtidas multiplicando-se as variáveis correlacionadas originalmente com os autovetores 

(loadings). Os autovalores dos PCs são as medidas das discrepâncias associadas à participação 

das variáveis originais nas PCs e são determinados pelos loadings. Os elementos de 

transformação das novas variáveis são chamados de escores.  

 A quantificação de espécies iônicas pretendeu reunir dados sobre o impacto 

ambiental, uma vez que possíveis alterações no sistema aquático promovem efeitos em níveis 

biológicos, econômicos e sociais. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 - Disponibilidade e importância dos Recursos Hídricos 

A água é um elemento fundamental à vida e insubstituível em diversas funções vitais. É 

também considerada um recurso ou bem econômico, porque é finita (água potável), 

vulnerável e sua escassez impede o desenvolvimento de diversas regiões e a alteração desse 

recurso contribui para a degradação da qualidade e do equilíbrio ambiental (Borsoi e Torres, 

1997). 

Os processos descontrolados de urbanização, industrialização e expansão agrícola, 

combinados com o crescimento exagerado são fatores importantes que contribuem para a 

escassez e degradação dos recursos hídricos em determinadas regiões do Brasil (Setti, et al, 

2000). Tais processos vem mostrando que o homem possui atitudes comportamentais que não 

colaboram  com a manutenção do equilíbrio ambiental. Ele vem impondo uma pressão cada 

vez maior sobre o ambiente causando impactos como o consumo de recursos naturais em 

ritmo mais acelerado do que eles podem ser renovados e geração de produtos residuais em 

quantidades maiores do que as que podem ser integradas ao ciclo natural de nutrientes. 

Em todo o planeta, poucas regiões estão livres dos problemas da perda de fontes 

potenciais de água doce, da degradação na qualidade da água e das fontes de superfície e 

subterrâneas (Moraes e Jordão, 2002). 

Recentemente, as preocupações com a qualidade da água estão em evidência. 

Anteriormente, os projetos abordavam o aproveitamento de recursos hídricos com ênfase nos 

aspectos quantitativos, procurando garantir as vazões necessárias aos diversos usos previstos 

para os mesmos. Atualmente, projetos consideram de forma integrada os aspectos 

relacionados com a quantidade necessária e a qualidade desejada para os usos múltiplos dos 

recursos hídricos.  

A demanda por água procede basicamente de quatro atividades: a agricultura, a 

produção de energia, os usos industriais e o consumo humano. A agricultura e a pecuária 

fazem uso intensivo de água. Somente a agricultura responde por 70% da quantidade total de 

água utilizada pelo conjunto de atividades agrícolas, municipais e industriais (incluindo a 

produção de energia) (UNESCO, 2014). 

A depender da finalidade do recurso hídrico, os seus requisitos de qualidade podem 

variar. O abastecimento urbano, a aquicultura e a pesca exigem alto padrão de qualidade; o 

abastecimento industrial e a irrigação necessitam de média qualidade de água; e a geração de 

energia e a navegação podem usar água de baixa qualidade.(Setti, et al, 2000). Dessa forma, a 



PPGGBC

18 

 

água é um recurso tão importante que define o desenvolvimento que uma região, país ou 

sociedade podem alcançar. 

 

2.2 - Poluição e contaminação dos rios 

 

De acordo com a etimologia da palavra, poluição significa sujeira (do latim, polluere, 

significa sujar). No contexto atual, a palavra poluição ganhou importância devido à crise 

ambiental vivida pelo planeta e uma definição mais completa e aceita atualmente para 

poluição é “a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou 

indiretamente prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; criem condições 

adversas sociais e econômicas; afetem desfavoravelmente a biota; afetem condições estéticas 

ou sanitárias do meio ambiente e lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões 

estabelecidos” (Brasil, 1981). 

Faz-se ainda necessário a diferenciação entre poluição e contaminação. Quando a 

poluição de um determinado recurso hídrico resulta em prejuízos à saúde humana, diz-se que 

houve contaminação, sendo contaminação, portanto, um caso particular de poluição (Brasil, 

1981). Como exemplo de poluição hídrica, pode-se citar aquela decorrente do despejo de 

esgotos nos corpos aquáticos. 

As águas dos rios podem ser poluídas e consequentemente contaminadas de diversas 

maneiras tais como: pelo acúmulo de lixos e detritos junto de fontes, poços e cursos de água; 

pelos esgotos domésticos; pelos resíduos tóxicos que algumas fábricas lançam nos rios; pelos 

produtos químicos que os agricultores utilizam para combater as doenças das suas plantações. 

 

2.2.1 - Acúmulo de lixos e detritos próximos a fontes, poços e cursos de água e Esgotos 

domésticos ou sanitários e industriais. 

 

O lixo pode ser constituído por uma gama de resíduos sólidos que variam a depender da 

sua origem. Esses resíduos podem ser formados por resíduos de indústrias, de atividades 

agrícolas, do lixo doméstico e também de hospitais. Um dos problemas que os resíduos dessas 

atividades podem gerar é o acúmulo desses materiais em galerias e dutos causando a 

obstrução do esgoto pluvial e cloacal. A decomposição desse lixo produz o chorume que é um 
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líquido com alto teor de contaminação. A depender de como os resíduos são descartados, o 

chorume atinge mananciais subterrâneos e superficiais. O material orgânico que compõe este 

líquido contém microorganismo patogênico e metais pesados (Benetti e Bidone, 1995).  

Os esgotos domésticos ou sanitários e os industriais, geram resíduos, assim como todas 

as outras atividades humanas. Os esgotos sanitários são de origem doméstica (residências), 

comercial (restaurantes, bares, lojas, hotéis etc.) ou institucional (escolas, hospitais, prisões, 

escritórios) e compõem-se essencialmente da água de banho, urina, fezes, restos de comida e 

detergentes, sendo esta composição pouco variável. Essas águas são ricas em matéria orgânica 

que é biodegradável, alguns microorganismos que atuam na decomposição como bactérias, 

alguns vírus, nutrientes como nitrogênio e fósforo, detergentes, óleos e graxas e também 

alguns metais (Benetti e Bidone, 1995). Um dos grandes problemas causados por esgotos 

domésticos ocorrem quando a capacidade de decomposição é menor que a quantidade de 

matéria orgânica, o que faz com que ocorra acúmulo desses elementos e consequentemente a 

poluição e contaminação (Junior e Santos, 2008). 

 Já os esgotos industriais têm composição muito diversa, dependendo principalmente 

do processo gerador do mesmo. Porém, na maioria das vezes, o esgoto tem o ambiente físico-

natural como destino e surge daí a necessidade da implementação de medidas que amenizem 

o impacto ambiental decorrente, sendo para isso importante saber a quantidade de esgotos 

(caracterização quantitativa) a ser tratada e qual sua composição (caracterização qualitativa) 

(Junior e Santos, 2008). 

Uma característica importante dos esgotos sanitários, é que são compostos 

aproximadamente, 99,9% de água e apenas 0,1% de componentes sólidos, os quais podem ser 

divididos em poluentes orgânicos, inorgânicos e microbianos.   

Os poluentes orgânicos são na sua maioria biodegradáveis. Isso faz com que os  

microrganismos os transforme em componentes como CO2 e água. Assim que os poluentes 

são degradados pelas bactérias, oxigênio é consumido. Problemas ocorrem quando esgotos 

sem nenhuma forma de tratamento é lançado num rio ou córrego. O mesmo processo citado 

ocorrerá, porém com a redução da concentração de oxigênio dissolvido. Essa redução pode 

ser suficiente para causar a morte de peixes e emanação de maus odores (Junior e Santos, 

2008).   

Os poluentes inorgânicos podem causar problemas de formação de lodo e 

assoreamento, e também, em caso de minerais e nutrientes, como nitrato e fosfato, um 

crescimento excessivo de algas no corpo receptor (eutrofização). Isso pode causar grandes 
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variações no nível de oxigênio, com a água se tornando anaeróbia durante a noite, junto a 

grandes variações do pH (Junior e Santos, 2008).  

Em vários rios, estudos são realizados para demonstrar como esgotos de vários tipos 

podem influenciar na qualidade das águas. Andrade e Felchak realizaram um estudo em 2009 

analisando a poluição urbana e o impacto na qualidade da água do Rio das Antas - 

Irati/Paraná. Eles constataram que o lixo urbano ou resíduos sólidos, não tem interferido 

significativamente no processo de degradação da bacia do rio das Antas, pois a quantidade de 

resíduos encontrados não é suficiente para causar significativo impacto negativo no rio, no 

entanto, o esgoto urbano é a principal fonte impactante na qualidade da água do rio das Antas,  

pois a poluição ocorrida através do despejo de efluentes e não somente resíduos sólidos, foi 

constatada através de análise da qualidade água. 

 

2.2.2 - Resíduos da produção agrícola 

 

A agricultura contribui com a poluição e contaminação lançando no meio ambiente 

resíduos de fertilizantes e agrotóxicos. Essas substâncias aplicadas sobre culturas, muitas 

vezes atingem rios por meio da água da chuva e da irrigação, ou indiretamente por meio da 

infiltração no solo, atingindo assim também os lençóis freáticos. Outras formas de 

contaminação indireta podem ocorrer por meio da volatilização dos compostos aplicados nos 

cultivos e pela formação de poeira do solo contaminado e/ou pesticidas pulverizados, que 

podem ser transportados por correntes aéreas e se depositam no solo e na água (Arias, et al, 

2007). 

É certo considerar os efeitos benéficos do uso de agrotóxico na produção agrícola e 

controle de insetos que transmitem doenças, porém, há de se considerar também que alguns 

desses produtos químicos são resistentes à degradação, podendo persistir e acumular-se em 

ambientes aquáticos. No entanto, muitos problemas de contaminação por agrotóxicos estão 

ligados a fatores como a falta de conhecimento para o uso e também a não observação do 

meio onde ele é aplicado (Fay e Silva, 2006). 

Calheiro, et al, analisaram pesticidas, nos principais tributários do rio Paraguai em toda 

a Bacia do Alto Paraguai, sendo amostrados 16 rios. Os resultados demonstraram que mesmo 

sendo encontrados concentrações desses compostos abaixo do que é estabelecido pela 

Resolução do Conama/2005, é motivo de preocupação pois em termos ecológicos, o efeito 

crônico (ao longo do tempo) da contaminação, mesmo sob concentrações baixas (sub-letais), 
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é muito difícil de se determinar a curto e médio prazo, mas pode originar alterações 

imperceptíveis e de longo prazo, como a diminuição do potencial biológico (diminuição do 

sucesso reprodutivo ou maior suscetibilidade a doenças, por exemplo) de espécies tanto 

animais quanto vegetais.  

Atualmente a agricultura incorpora inovações e consequentemente aumenta a 

produtividade. Dentre estas inovações, destaca-se a adubação, sendo o nitrogênio (N) um dos 

principais componentes dos adubos utilizados no solo. Outra fonte importante de N é 

encontrado na degradação de matéria orgânica. O N está disponível na forma de íons, 

principalmente nitrato e amônio e a capacidade de absorção e retenção desses íons pelas 

plantas e pelo solo é baixa (Stevenson, 1982). Assim sendo, parte do N é lixiviada, podendo 

poluir rios e as camadas mais profundas do solo. Quando os íons nitrato e amônio estiverem 

em excesso nas águas, estas tornam-se impróprias para o consumo humano e animal. A 

capacidade de absorção de N e outros nutrientes dependem das características de cada tipo de 

solo (Bianchi, 2008). Outro problema com a lixiviação do N é o prejuízo econômico para o 

produtor, pois ao não ser fixado no solo nem absorvido pelas plantas, perde-se o investimento 

em adubação. 

A aplicação de N em excesso, em anos de alta precipitação pluviométrica, acarretará 

carreamento do N pela lixiviação de íons nitratos e amônio (Dendooven, et al., 1998), 

aumentando o risco de poluição do meio ambiente. 

 

2.3 - Íons em ambiente aquoso 

 

Os estudos relacionados a composição iônica de ambientes fluviais, dão uma 

importante indicação da presença de nutrientes na água. Os nutrientes que são encontrados 

nos ecossistemas terrestres alcançam os recursos hídricos e possuem grande importância para 

a bióta aquática, bem como para a qualidade dessas águas e seu uso (Neill, et al., 2001). 

Os nutrientes são essenciais para os seres vivos, pois participam da formação de 

compostos químicos ou de reações químicas nos seus organismos. No entanto, em 

concentrações elevadas, que podem ocorrer por processos de diluição, aumento da 

solubilidade ou concentração, nos recursos hídricos, podem ser prejudiciais, promovendo 

vários efeitos em níveis de saúde, biológicos, econômicos e sociais (Santos, 2013).   

Nas águas fluviais, ocorre a presença de íons inorgânicos. Eles podem ser 

denominados majoritários como o cálcio (Ca2
+
), sódio (Na

+
), magnésio (Mg2

+
), potássio (K

+
), 
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cloreto (Cl
-
), sulfato (SO4

2-
). São assim denominados por existirem em abundância 

naturalmente em ambientes aquáticos limpos, são facilmente lixiviados sob intensa condições 

de intemperismo e altamente solúveis; e os minoritários  nitrato (NO3
-
), nitrito (NO2

-
), amônio 

(NH4
+
) e fosfato (PO4

3-
) que em concentrações elevadas podem impactar o ambiente (Santos, 

2001).   

Os sais de cálcio são essenciais para a composição orgânica de grande parte dos seres 

vivos. Estão presentes na maioria das águas naturais e existe principalmente como 

bicarbonato e em menor grau, na forma do sulfato e cloreto (Van Loon, 1985). 

O sódio está presente em todas as águas naturais,  já que ele é um dos elementos 

mais abundantes na Terra e seus sais são altamente solúveis em água, encontrando-se na 

forma iônica (Na+),  nas plantas e animais, já que é um elemento ativo para os organismos 

vivos. O aumento das concentrações de sódio na água pode provir de lançamentos de esgotos 

domésticos, efluentes industriais (CETESB, 2009).  

O Magnésio é comum nas águas naturais, pois é liberado pelo intemperismo de 

rochas magmáticas (Santos, 2001). As concentrações de magnésio, na maioria das vezes, é 

mais baixa que a do cálcio e sua solubilidade nas águas naturais é influenciada pelo pH e pela 

variação da concentração do CO2 dissolvido (Van Loon, 1985).  

O Potássio é indispensável para os seres vivos. Nas plantas, atua para o seu 

crescimento, sendo assim largamente usados na indústria e em fertilizantes para agricultura o 

que os disponibiliza para águas doces. É encontrado em baixas concentrações nas águas 

naturais, já que rochas que contenham potássio são relativamente resistentes às ações do 

tempo. O potássio é usualmente encontrado na forma iônica e os sais são altamente solúveis 

(CETESB, 2009).  

 O cloreto se apresenta nas águas subterrâneas e provém da percolação da água 

através de solos e rochas. Nas águas superficiais, são fontes importantes de cloreto as 

descargas de esgotos sanitários, sendo que cada pessoa expele através da urina cerca 4 g de 

cloreto por dia, que representam cerca de 90 a 95% dos excretos humanos. Tais quantias 

fazem com que os esgotos apresentem concentrações de cloreto que ultrapassam 15 mg/L. O 

cloreto não apresenta toxicidade ao ser humano, exceto no caso da deficiência no 

metabolismo de cloreto de sódio, por exemplo, na insuficiência cardíaca congestiva. Também 

era utilizado como indicadores da contaminação por esgotos sanitários, podendo-se associar a 

elevação do nível de cloreto em um rio com o lançamento de esgotos sanitários. Hoje, porém, 

o teste de coliformes termotolerantes é mais preciso para esta função. O cloreto apresenta 
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também influência nas características dos ecossistemas aquáticos naturais, por provocarem 

alterações na pressão osmótica em células de microrganismos (CETESB, 2009). 

Os íons sulfatos ocorrem com abundância na natureza. Em águas naturais, sua 

principal fonte ocorre através da dissolução de solos e rochas e pela oxidação de sulfeto.  As 

principais fontes antrópicas de sulfato nas águas superficiais são as descargas de esgotos 

domésticos e efluentes industriais.  Causam problemas na rede de esgoto, em trechos de baixa 

declividade onde ocorre o depósito da matéria orgânica, pois o sulfato pode ser transformado 

em sulfeto,  exalando o gás sulfídrico, que resulta em problemas de corrosão em coletores de 

esgoto de concreto e odor, além de ser tóxico. A ingestão de águas com altas concentrações  

de sulfato,  apresentam efeitos laxativos em humanos e animais (CETESB, 2009). 

O  fósforo aparece em águas naturais devido, principalmente, às descargas de esgotos 

sanitários. A matéria orgânica fecal e os detergentes em pó empregados em larga escala 

domesticamente constituem a principal fonte (CETESB, 2009). Em águas superficiais a 

concentração de fósforo é verificado também pelo escorrimento superficial de água e a erosão 

do solo em águas agrícolas. O enriquecimento de fósforo em ecossistemas aquáticos trazem 

desequilíbrios, devido o processo de eutrofização, favorecendo a proliferação exagerada de 

algas. Como consequência desse desequilíbrio, pode haver uma redução da penetração de luz 

na água e além disso, a respiração e os restos de plantas e algas mortas depositadas no fundo 

reduzem a disponibilidade de oxigênio, provocando a mortalidade de organismos aquáticos 

(Resende, 2002).  

O nitrogênio nas águas naturais provém de várias fontes e pode ser encontrado nas 

formas de nitrogênio orgânico, amoniacal, nitrito e nitrato. As duas primeiras são formas 

reduzidas e as duas últimas, oxidadas. Pode-se associar as etapas de degradação da poluição 

orgânica por meio da relação entre as formas de nitrogênio, ou seja, se for coletada uma 

amostra de água de um rio poluído e as análises demonstrarem predominância das formas 

reduzidas significa que o foco de poluição se encontra próximo; se prevalecerem o nitrito e o 

nitrato, denota que as descargas de esgotos se encontram distantes (CETESB, 2009).  De 

forma geral, as principais fontes são os esgotos sanitários, que lançam nas águas  nitrogênio 

orgânico , devido à presença de proteínas, e nitrogênio amoniacal, pela hidrólise da uréia na 

água; e alguns efluentes industriais também concorrem para as descargas de nitrogênio 

orgânico e amoniacal nas águas. A atmosfera é outra fonte importante devido a diversos 

mecanismos como a biofixação desempenhada por bactérias e algas presentes nos corpos 

hídricos, que incorporam o nitrogênio atmosférico em seus tecidos, contribuindo para a 

presença de nitrogênio orgânico nas águas. Nas áreas agrícolas, o escoamento das águas 
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pluviais pelos solos fertilizados também contribui para a presença de diversas formas de 

nitrogênio (Mello, et al, 1984). Também nas áreas urbanas, a drenagem das águas pluviais, 

associada às deficiências do sistema de limpeza pública, constitui fonte difusa de difícil 

caracterização (CETESB, 2009). 

Das formas de nitrogênio citadas, o nitrito (NO2
-
) e o nitrato (NO3

-
) têm sido 

considerados contaminantes ambientais de larga expansão para corpos d´água, tanto 

subterrâneos como superficiais, em todo o mundo (Aydin, et al, 2005). O excesso desses íons 

em corpos d´água,  pode causar a eutrofização desses ecossistemas (Gardolinski,et al, 2002). 

O conhecimento das concentrações de NO3
-
 e NO2

-
 em amostras de água tem despertado 

grande interesse da sociedade, uma vez que, ultimamente, a presença desses íons em águas 

naturais tem aumentado significativamente, causando problemas ao meio ambiente e, 

consequentemente, à saúde humana (Monser, et al., 2002). Quando presente no corpo 

humano, o NO3
-
 pode ser reduzido a NO2

-
, através de mecanismos diversos, para, então, 

causar problemas à saúde humana. Além disso, o NO2
-
 pode, ainda, reagir com o ferro (II) da 

hemoglobina e gerar uma doença conhecida como methemoglobina que, quando em bebês, é 

conhecida como “blue baby syndrome” (Biswas,et al, 2004) em razão da mucosa do bebê 

doente apresentar-se com uma coloração azul.   

 

2.4 - Técnica analítica de separação e identificação  para análise da água - cromatografia 

de íons 

 

Os íons podem ser identificados qualitativamente ou quantitativamente. Atualmente, 

como uma das ferramentas para essa identificação, utiliza-se a técnica cromatografia de íons 

que foi desenvolvida em meados dos anos 1970, quando foi mostrado que misturas de cátions 

e ânions podem ser separados utilizando colunas de CLAE com resinas trocadoras de cátions 

ou de ânions como fases estacionárias (Skoog, 2007). Essa técnica surgiu a partir da fusão da 

cromatografia e a troca iônica, possibilitando a resolução de muitos problemas relacionados 

com a determinação de espécies iônicas em solução, uma vez que combina a capacidade de 

separação da cromatografia de troca iônica com a detecção condutimétrica. 

Trata-se de uma técnica que tem se revelado uma ferramenta eficiente para 

determinações rápidas e precisas de diferentes íons em águas, devido a sua facilidade em 

efetuar a separação, identificação e quantificação das espécies químicas. 

As análises ocorrem quando as amostras são injetadas no equipamento, utilizando-se 

uma seringa. Antes de ser injetada, a amostra deve ser filtrada com filtro millipore. Então, 
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uma vez que está dentro do equipamento, é arrastada com o eluente  para o sistema 

cromatográfico. Em função do equilíbrio da distribuição da amostra entre a fase móvel e 

estacionária, ocorre a velocidade de migração de um componente.  

Na separação, os íons da amostra migram pela coluna de acordo com as suas 

interações e passam por um supressor onde a detecção ocorre por meio da condutividade 

elétrica que monitora e mede a condutância dos íons da amostra, e por último a análise de 

dados que se dá a partir da emissão do sinal da condutividade que emite os picos da amostra 

que vão ser comparados com os cromatogramas da solução padrão (Fernandes, 2006). 

Amostras analisadas no CI, perfazem quatro etapas: transporte, separação, detecção e 

analise de dados. O transporte ocorre quando os componentes da amostra são carregados pela 

fase móvel através da coluna, que é bombeado no sistema por meio de uma bomba inteligente 

de alta pressão (Meyer, 1998). Se o objetivo da análise for os ânions, a coluna utilizada terá 

mais afinidade com os ânions e se for cátions a coluna terá afinidade com cátions (Skoog et 

al., 2007; Harris, 2008).  

 

 

Figura 1: Partes que compõe um cromatógrafo de íons (Forti et al., 2010) 
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 Figura 2: Coluna de cátions (a) e ânions (b) utilizados para separação dos íons 

(METHROM, 2008) 

 

2.5 - Parâmetros físico-químico na qualidade das águas 

 

Vários parâmetros representam a condição do ambiente aquático, traduzindo as suas 

características físicas, químicas e biológicas. Essas características são denominadas muitas 

vezes de qualidade de água ou parâmetros ambientais. 

O pH é uma medida da concentração de íons hidrogênio (H+) e as hidroxilas (OH-) 

presentes na água e é definido como  pH=log(1/[H+]). É uma medida da natureza ácida, 

neutra ou alcalina da solução aquosa que pode afetar os usos específicos da água. Este 

parâmetro  influi em diversos equilíbrios químicos que ocorrem naturalmente ou em 

processos unitários de tratamento de águas. Os ecossistemas aquáticos naturais são 

influenciados pelo pH. pois interferem na fisiologia das diversas espécies (CETESB, 2009).   

Geralmente, as alterações de pH afetam diretamente condições ambientais 

contribuindo para a precipitação de elementos tóxicos como metais pesados; outras condições 

podem exercer efeitos sobre as solubilidades de nutrientes. Assim, são estabelecidas  

restrições de faixas de pH entre 6 e 9 para proteção à vida aquática.  

Nos sistemas biológicos formados nos tratamentos de esgotos, o pH é também uma 

condição que influi decisivamente neste processo. Normalmente, a condição de pH que 

corresponde à formação de um ecossistema mais diversificado e a um tratamento mais estável 

é a de neutralidade, tanto em meios aeróbios como nos anaeróbios. O decréscimo no valor do 

pH, que a princípio funciona como indicador do desequilíbrio, passa a ser causa se não for 

corrigido a tempo (CETESB, 2009).  

Outro parâmetro importante para a qualidade da água, considerado neste estudo, é a 

condutividade elétrica (CE). Trata-se de uma medida da habilidade de uma solução aquosa de 

conduzir uma corrente elétrica devido à presença de íons. Essa propriedade varia com a 
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concentração total de substâncias ionizadas dissolvidas na água, com a temperatura, com a 

mobilidade dos íons, com a valência dos íons e com as concentrações real e relativa de cada 

íon (Pinto, 2007).  Portanto, representa uma medida indireta da concentração de poluentes. 

Em geral, níveis superiores a 100 µS cm
-1

 indicam ambientes impactados (CONAMA, 2005). 

A CE pode ser relacionada com o teor de sólidos totais dissolvidos (STD) que se 

refere a soma dos teores de todas as substâncias (orgânicas e inorgânicas) presentes na água. 

Dessa forma, à medida que aumenta a quantidade de STD adicionados, a condutividade da 

água cresce. Valores elevados podem indicar características corrosivas da água. Esse 

parâmetro também é de determinação da qualidade da água. O limite máximo permitido de 

STD na água é de 1000 ppm (Siqueira, et al., 2002). 

A turbidez de uma amostra de água é a medida da dificuldade de um feixe de luz 

atravessar uma certa quantidade de água, conferindo uma aparência turva à mesma. A 

turbidez nas águas ocorrem, devido à presença de sólidos em suspensão, tais como partículas 

inorgânicas (areia, silte, argila) e detritos orgânicos, tais como algas e bactérias, plâncton em 

geral etc.  A erosão das margens dos rios em estações chuvosas, que é intensificada pelo mau 

uso do solo, é um exemplo de fenômeno que resulta em aumento da turbidez das águas e que 

exige manobras operacionais, tais como alterações nas dosagens de coagulantes e auxiliares, 

nas Estações de Tratamento de Águas. Este exemplo mostra também o caráter sistêmico da 

poluição, ocorrendo  transferência de problemas de um ambiente (água, ar ou solo) para outro. 

Os esgotos domésticos e diversos efluentes industriais também provocam elevações na 

turbidez das águas. Turbidez elevada, reduz a fotossíntese de vegetação enraizada submersa e 

algas, desequilibrando o ecossistema aquático. Além disso, afeta adversamente os usos 

doméstico, industrial e recreacional de uma água. O CONAMA/2005 considera aceitável até 

100 NTU para águas doces. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 - Objetivo Geral: 

 

Avaliar impactos provocados pelos deflúvios urbanos e rurais na qualidade das águas 

do Rio Verruga. 

 

3.2 - Objetivos específicos: 

 

Relacionar a qualidade da água em cada ponto com o meio envolvente mais próximo 

do mesmo; 

Analisar as variações dos parâmetros físicos-químicos: pH, condutividade elétrica, 

sólidos totais dissolvidos e turbidez;  

Utilizar cromatografia de íons como uma técnica alternativa para a determinação das 

espécies iônicas Na
+
, NH4

+
, K

+
, Mg

+2
, Ca

+2
, Cl

-
, NO2

-
, NO3

-
, PO4

-3
 e SO4

-2
. 
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4. PARTE EXPERIMENTAL 

 

4.1 - Descrição da área de estudo 

 

O Rio Verruga nasce em uma área de reserva florestal no perímetro urbano da cidade 

de Vitória da Conquista, localizada no sudoeste do Estado da Bahia (latitude 14° 50’ 19” sul, 

longitude 40° 50’ 19” oeste e altitude de 950 m). Segundo o censo feito pelo IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística) em 2014, a população do município é de 340.199 

habitantes, o que a torna a terceira maior cidade do estado, possuindo uma área de 3.743 Km
2
. 

O clima da região apresenta temperaturas médias de 23 °C e chuvas de 900 mm. Após a 

nascente, o curso superior do Rio Verruga flui através do sítio urbano de Vitória da 

Conquista. A cabeceira do rio encontra-se protegida pela floresta denominada Poço Escuro. 

No entanto, após o percurso canalizado, o rio começa a receber em vários pontos ao longo do 

seu leito, esgotos sanitários e águas pluviais. O curso médio do Rio Verruga sofre impacto 

importante ao drenar o efluente de uma estação de tratamento de esgoto. Percorre também 

áreas suburbanas e rurais, com baixa densidade demográfica, cuja população se dedica à 

produção agrícola e pecuária. 

 

4.2 - Amostragem 

 

As amostras foram coletadas diariamente nos pontos apresentados na Tabela 1 em 

Julho de 2014 entre os dias 12 e 21 consecutivamente, no período da manhã, entre 07:30  e 

10:30 horas  . As coletas de água foram desempenhadas de acordo com as recomendações da 

Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), 

através do Guia de Coleta e Preservação de Amostras de Água (CETESB, 1987).  Este guia 

sugere a introdução manual do frasco com a boca para baixo, a uma distância de 2 metros da 

margem, em uma profundidade de 15 a 30 centímetros evitando, assim, contaminantes 

superficiais. A seguir, o frasco é direcionado com boca no sentido contrário à correnteza, o 

qual é levantado gradualmente para permitir a saída de ar e a consequente entrada da água. Os 

frascos utilizados para a coleta foram garrafas de polietileno de 300 ML que foram 

devidamente ambientadas e etiquetadas indicando o local e a data da coleta . As amostras 

foram armazenadas a 4 °C, até o momento da análise. A localização e características dos 

pontos de coleta das amostras estão apresentadas na Tabela 1: 
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Tabela 1 . Pontos de amostragem e suas características 

Ponto Área Nome do local 
Coordenadas 

Geográficas 

Utilização 

P1 Urbana Poço Escuro 

14° 50' 258'' S 

40° 50' 182'' W 

Parque Municipal 

(reserva de Mata 

Atlântica) 

P2 Urbana 
Av. Bartolomeu de 

Gusmão 

14° 51' 418'' S 

40° 50' 388'' W 

Zona de drenagem 

das águas pluviais 

e esgoto bruto 

P3 Urbana Horto Florestal 

14° 51' 577'' S 

40° 50' 160'' W 

Zona de drenagem 

das águas pluviais 

e esgoto bruto 

P4 Rural Fazenda Amaralina 

14° 55' 410'' S 

40° 48' 008'' W 

Agricultura, 

pecuária e 

drenagem do 

efluente da (ETE) 

P5 Rural Fazenda Bem Querer 

14° 51' 577'' S 

40° 50' 160'' W 

Cafeicultura e 

pecuária drenagem 

do efluente da 

(ETE) 

ETE: estação de tratamento de esgoto 

 

A distribuição espacial dos pontos de coleta foram estabelecidas de forma criteriosa e 

classificadas conforme a influência da ação de atividades antrópicas . 

O ponto P1, está localizado na reserva do Poço Escuro, mata atlântica, e por está 

localizado em um parque municipal acredita-se na preservação desse trecho do rio.  
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Figura 3: Fotografia do ponto 1,  Reserva do Poço Escuro. 

 

O ponto P2, está localizado na área urbana central de Vitória da Conquista. O 

referido rio é canalizado ao sair do parque municipal e aparece superficialmente neste ponto. 

É uma área de drenagem das águas pluviais e recebe esgoto de vários pontos sem nenhum 

tratamento convencional. 

 

Figura 4: Fotografia do ponto 2,  Avenida Bartolomeu de Gusmão. 
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O ponto P3,  também está localizado na área urbana da cidade, próximo a um bairro 

de classe média alta. Neste ponto há drenagem das águas pluviais e recebe esgoto de vários 

pontos sem nenhum tratamento convencional. 

 

Figura 5: Fotografia do ponto 3,  Horto Florestal. 

 

O ponto P4, está localizado na zona rural de Vitória da Conquista. Trata-se de uma 

localidade onde ocorre atividades voltadas a agricultura e pecuária, e é onde a empresa de 

saneamento básico drena diariamente os efluentes tratados. 

 

Figura 6: Fotografia do ponto 4,  Fazenda Amaralina. 
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O ponto P5, também está localizado na zona rural de Vitória da Conquista. Neste 

local, há atividades voltadas para a cafeicultura e pecuária. Os efluentes tratados pela empresa 

de saneamento básico também percorrem essa área. 

 

Figura 7: Fotografia do ponto 5,  Fazenda Bem-Querer. 

 

Os pontos de coleta Georreferenciados (Tabela 1) estão representados na figura 8.    

 

Figura 8: Rio Verruga e os respectivos pontos de coleta 
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4.3 - Vidrarias e materiais 

 

Foram utilizados os materiais e vidrarias listadas abaixo para o desenvolvimento dessa 

pesquisa: 

♦Pipeta volumétrica: 2, 5, 10, 20, 25 e 50 mL;  

♦Micropipetas: 1000 μL;  

♦Ponteiras para micropipetas: 1000 μL;  

♦Béqueres: 50, 100 e 250mL;  

♦Bastão de vidro;  

♦Funil de vidro; 

♦Espátula;  

♦Bandejas plásticas;  

♦Frascos de Polietileno com tampa: 100 mL; 

♦Garrafas plásticas de água mineral: 300 mL; 

♦Filtro com membrana 0,45 µm; 

♦Seringa – 5 e 10 mL; 

♦Etiquetas adesivas a prova d’água; 

♦Caneta (marcador) permanente; 

♦Tudo Falcon de 15 mL; 

 

♦Suporte universal. 

 

 

4.4 - Reagentes e Soluções 

 

Para o preparo dos padrões de referência, as soluções utilizadas foram preparadas 

com água ultrapura, obtida por meio do sistema de purificação Milipore (Milipore, SP, 

Brasil). Os íons foram determinados com a utilização da cromatografia de troca iônica. Foram 

utilizadas soluções estoque de: 

♦ K
+
 (Ecibra, São Paulo, Brasil, grau de pureza 98,6%);  
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♦Na
+ 

e Ca
+2

 (Nuclear, São Paulo, Brasil, com níveis de pureza, 98 e 99%, 

respectivamente); 

 ♦Mg
+2

 (Synth, São Paulo, Brasil, 99,8% de pureza); 

 ♦NH4
+
, PO4

-3 
e SO4

-2
 (Vetec, São Paulo, Brasil, com níveis de pureza 99,5%, 98% e 

99%, respectivamente); 

 ♦NO3
-
 (Cinética, São Paulo, Brasil, grau de pureza 99%) e NO2

- 
(Isofar, São Paulo, 

Brasil, pureza 97%).  

♦O eluente utilizado na Cromatografia Iônica consistiu numa solução de Na2CO3 (1,8 

mM) (Nuclear, Brasil) e NaHCO3 (1,7 mM) (Reagen, Brasil) e foi utilizado como supressor 

uma solução de H2SO4 (100 mM) (Synth, Brasil). 

 

4.5 - Equipamentos: 

 

♦pHmetro de Bancada, Digimed – modelo DM 20, acoplado a um eletrodo combinado 

de vidro;  

♦GPS – Global Positioning System, Garmin, eTrex Vista H;  

♦CondutivímetroMicroprocessado Bancada, CAAL - modelo CD-820;  

♦Turbidímetro modelo TB1000;  

♦Sistema Ultrapurificador de Água Millipore-modeloMili-Q Gradient A10;  

♦Cromatógrafo de Íons Professional Metrohm IC 850;  

♦Refrigerador, Cônsul - modelo 280;  

 

4.6 - Descontaminação do material  

 

Os frascos de polietileno e vidrarias utilizados nos procedimentos necessários para o 

desenvolvimento desse trabalho foram imersos para descontaminação em solução de HNO3 

10% v/v por 24 h e posteriormente enxaguados com água deionizada ultrapura. 
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4.7 - Procedimentos Analíticos  

4.7.1 - Cromatografia Iônica 

 

Para a determinação dos íons K
+
, Na

+
, Ca

+2
, Mg

+2
, NH4

+
, Cl

-
,
 
PO4

-3
, SO4

-2
, NO3

-
 e 

NO2
-
, 

 
as amostras de água foram previamente filtradas por meio do filtro-seringa (11 mm de 

diâmetro e 0,45 μm de diâmetro de poro). Posteriormente, foram injetadas em triplicata 

diretamente no cromatógrafo de íons Professional (Metrohm Modelo 883, Basic ICplus, 

Herisau, Suíça). 

 

Figura 9: Cromatógrafo de Íons utilizado no Laboratório de Química Analítica - 

UESB 

 

O cromatógrafo de troca iônica é composto por uma bomba de alta pressão inteligente 

(Ipump), um detector de condutividade com estabilizador de detecção controlado por um 

software MagIC Net Basic e um sistema de supressão química do tipo "packedbed".  

Para as determinações dos cátions e ânions, foi construída uma curva analítica no 

cromatógrafo de íons com concentrações variadas (0,5; 1,0; 2,5; 5,0 e 10,0 mg L
-1

)  preparada 

previamente a partir de soluções estoque. 

Para a determinação de ânions, foi utilizada uma coluna METROSEP A Supp4 – 

250/4.0 e uma pré-coluna Supp A modelos na qual a fase móvel utilizada é composta de 

Na2CO3 (1,8 mM) e NaHCO3  (1,7 mM). Para a análise de cátions, foi utilizada uma coluna 

METROSEP C 4 100/4.0 com a mesma pré-coluna, e a fase móvel é composta do Ácido 

Oxálico (2,7 mM).  

Uma solução de H2SO4 (100 mM) foi empregada como regenerante da resina de troca 

catiônica do sistema de supressão química de condutividade para a análise dos ânions. 
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Essa técnica é uma ferramenta eficiente  para determinações rápidas e precisas de 

diferentes íons em águas, graças à sua facilidade em separar, identificar e quantificar as 

espécies químicas. É também versátil, sensível e seletiva para separação e determinação de 

uma série de íons presentes em baixas concentrações (SANTOS, 2013). 

 

4.7.2 - Determinação do pH 

 

O pH foi determinado utilizando um pH-metro de bancada Digimed, modelo DM 20, 

acoplado a um eletrodo de vidro combinado Analion, calibrado com solução tampão de pH 

7,0 e 4,0. As amostras de águas foram transferidas para erlenmeyer de 125 mL, deixadas em 

repouso por 15 minutos e, em seguida, as leitura foram feitas diretamente em pH-metro de 

bancada (Figura 10). 

 

Figura 10:  Equipamento pH metro de bancada 

 

4.7.3 - Determinação da condutividade elétrica e sólidos totais dissolvidos das amostras 

 

A condutividade elétrica (CE) e sólidos totais dissolvidos (STD), das amostras de água 

foram obtidas utilizando um condutivímetro digital, CAAL, modelo MCA -15. As amostras 

de águas foram transferidas individualmente para erlenmeyer de 125 mL, deixadas em 

repouso por 15 minutos e, em seguida, realizou-se a leitura direta no condutivímetro. O 
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aparelho foi ligado com 1 hora de antecedência dos procedimentos de leituras e calibrado com 

solução padrão de KCl, 146,7 µS cm
-1 

(Figura 11).  

 

 

Figura 11: Equipamento condutivímetro 

4.7.4 - Determinação da turbidez  

 

As determinações da turbidez foram obtidas utilizando um turbidímetro, modelo 

TB1000, calibrado com cubetas de calibração contendo solução própria de unidade 

tefolometrica (NTU) conhecida. As amostras de águas foram transferidas para cubeta de 

amostra específica do aparelho e, em seguida, realizadas as suas leituras (Figura 12). 

 

Figura 12: Equipamento turbidímetro. 
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4.8 - Análises estatísticas  

 

Diferentes fatores tais como concentração por evaporação, poluição urbana e poluição 

rural, podem afetar a mobilidade dos  íons nos ambientes aquáticos. A análise por 

agrupamentos hierárquicos (HCA) e a análise por componentes principais (PCA) foram 

aplicados nos resultados das análises das amostras de água, para que fossem estabelecidos os 

fatores fundamentais que governam o comportamento geral dos recursos hídricos em estudo. 

Para a interpretação dos dados utilizando AAH, foi gerada uma matriz de dados 48x14 

onde as linhas correspondem às amostras de água e as colunas correspondem às variáveis 

(Na
+
, NH4

+
, K

+
, Mg

+2
 , Ca

+2 
, Cl

-
, NO3

-
, NO2

-
, PO4

-3
 , SO4

-2
 , CE, pH, STD, turbidez). Como 

as variáveis utilizadas não possuem a mesma escala, foi necessário escalonar os dados através 

do método Z-Score, conforme a equação: 

 , onde, Z é o valor padronizado da variável, X é o valor inicialmente encontrado da 

variável para cada amostra, Xm é o valor médio da variável e σ é o desvio padrão da variável 

na amostra. 

 Para efeito de comparação, foram considerados como padrão de qualidade de águas a 

Resolução 357/2005 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA). Todos os 

cálculos foram realizados com auxilio dos programas SPSS 15.0 (StatisticalPackage for 

Social Sciences) e Excel 2010. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 - Características Físico-químicas das amostras 

 

A média dos valores obtidos nas medidas físico-químicas (pH, CE, STD e Turbidez) 

das amostras de água, provenientes dos cinco pontos de coleta, realizadas no mês de julho, 

entre os dias 12 e 21, estão representados na Tabela 2. Não houve coleta no primeiro e 

segundo dia no ponto P5, devido ao difícil acesso. 

Foram escolhidos dez dias de coleta para que houvesse comparação entre os dias da 

semana, levando-se em consideração que há maior fluxo de atividades antrópicas nos dias 

considerados como úteis.  

       Tabela 2. Média dos resultado das análises físico-químicas realizadas durante os dez dias  

de coletas no mês de julho/2014. 

  P1 P2 P3 P4 P5 

Coleta 1 

CE (µS cm
-1

) 

STD (mg L
-1

) 

pH 

Turb (NTU) 

42,00±0,1 

21,96±0,85 

6,07±0,09 

10,23±0,05 

344,96±11,68 

184,00±2,45 

6,77±0,04 

14,90±0,10 

359,66±9,10 

198,56±2,61 

7,01±0,07 

5,91±0,18 

542,80±15,15 

282,76±3,02 

7,71±0,02 

30,53±0,64 

NH 

NH 

NH 

NH 

Coleta 2 

CE (µS cm
-1

) 

STD (mg L
-1

) 

pH 

Turb (NTU) 

41,83±2,74 

22,66±0,25 

6,24±0,05 

9,95±0,04 

292,13±3,97 

169,00±3,50 

6,68±0,04 

8,52±0,34 

330,56±0,37 

180,73±8,47 

6,86±0,02 

2,90±0,07 

453,60±8,09 

261,70±4,32 

7,56±0,06 

18,26±1,05 

NH 

NH 

NH 

NH 

Coleta 3 

CE (µS cm
-1

) 

STD (mg L
-1

) 

pH 

Turb (NTU) 

43,16±1,04 

22,10±0,45 

6,28±0,02 

10,50±0,10 

373,43±2,25 

186,63±3,40 

6,68±0,03 

10,20±0,26 

374,56±2,21 

185,40±2,52 

6,94±0,03 

3,67±0,07 

530,03±1,56 

268,60±1,70 

7,74±0,02 

17,43±0,15 

537,00±3,40 

278,06±0,90 

7,76±0,04 

24,86±1,78 

Coleta 4 

CE (µS cm
-1

) 

STD (mg L
-1

) 

pH 

Turb (NTU) 

41,66±0,75 

21,50±0,43 

6,28±0,12 

10,76±0,11 

319,66±1,22 

147,96±2,06 

6,68±0,02 

8,80±0,11 

353,96±4,88 

177,36±9,81 

6,94±0,04 

2,87±0,10 

543,36±7,60 

278,10±2,30 

7,74±0,05 

13,86±0,85 

516,66±3,62 

260,50±9,55 

7,66±0,04 

13,10±0,26 

Coleta 5 

CE (µS cm
-1

) 

STD (mg L
-1

) 

pH 

Turb (NTU) 

41,03±1,81 

20,13±1,16 

5,92±0,05 

11,83±0,05 

345,36±9,30 

187,60±1,38 

6,65±0,08 

12,53±0,30 

335,16±3,47 

191,03±0,51 

6,92±0,07 

2,66±0,02 

531,16±8,75 

273,40±5,74 

7,71±0,05 

10,63±0,28 

515,23±2,66 

271,43±8,88 

7,72±0,06 

12,26±0,40 

Coleta 6 

CE (µS cm
-1

) 

STD (mg L
-1

) 

pH 

Turb (NTU) 

40,13±2,02 

19,80±0,26 

5,95±0,02 

11,43±0,11 

344,63±1,85 

146,70±3,06 

6,66±0,01 

6,95±0,10 

367,66±2,92 

171,46±2,87 

6,87±0,04 

3,20±0,12 

582,50±3,05 

267,20±2,72 

7,64±0,31 

14,06±0,15 

553,96±7,38 

253,63±5,68 

7,78±0,02 

15,30±0,30 

Coleta 7 

CE (µS cm
-1

) 

STD (mg L
-1

) 

pH 

Turb (NTU) 

42,86±2,35 

20,83±0,56 

5,83±0,03 

10,50±0,10 

350,73±8,30 

174,33±2,07 

6,51±0,03 

17,93±0,55 

368,03±4,46 

175,26±1,58 

6,76±0,03 

3,31±0,24 

540,86±3,18 

245,36±2,02 

7,68±0,03 

25,33±0,45 

563,63±2,97 

273,60±4,09 

7,66±0,01 

22,10±0,20 
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Coleta 8 

CE (µS cm
-1

) 

STD (mg L
-1

) 

pH 

Turb (NTU) 

43,73±0,68 

30,26±1,41 

5,89±0,05 

10,23±0,15 

362,30±8,93 

249,90±0,91 

6,58±0,01 

14,70±0,55 

369,33±1,90 

255,43±1,92 

6,78±0,02 

2,89±0,04 

571,76±5,29 

385,53±3,75 

7,69±0,00 

19,96±0,61 

568,36±3,91 

369,93±3,00 

7,62±0,01 

17,33±0,45 

Coleta 9 

CE (µS cm
-1

) 

STD (mg L
-1

) 

pH 

Turb (NTU) 

42,43±3,35 

22,00±1,15 

5,89±0,06 

9,84±0,22 

305,50±2,82 

147,43±1,87 

6,63±0,18 

6,65±0,21 

368,56±3,61 

177,50±2,19 

6,87±0,02 

2,63±0,05 

564,13±9,60 

277,23±5,67 

7,72±0,03 

14,46±0,20 

568,03±3,30 

276,03±2,19 

7,77±0,02 

22,66±0,32 

Coleta 10 

CE (µS cm
-1

) 

STD (mg L
-1

) 

pH 

Turb (NTU) 

43,50±1,12 

20,80±0,26 

5,96±0,05 

9,26±0,11 

316,60±0,50 

153,76±2,98 

6,63±0,02 

16,36±0,61 

350,33±4,64 

172,60±3,53 

6,92±0,01 

2,37±0,11 

523,80±4,11 

254,30±4,17 

7,76±0,02 

11,36±0,25 

568,63±1,76 

282,76±2,57 

7,82±0,01 

14,26±0,95 

N.H: não houve coleta 

 

O meio ambiente aquático possui condições que podem ser representadas por meio 

de parâmetros que demonstram as suas características físicas e químicas e estão relacionadas 

com a qualidade das águas ou parâmetros ambientais. Para este estudo, levou-se em 

consideração que o Rio Verruga pertence a classe 2, com base no artigo 42 da resolução 

CONAMA/2005, que remete para essa classe todos os corpos de água doce que não possuem 

estudos de enquadramento aprovados. Segundo o Instituto do Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos (INEMA), atualmente, a maioria dos rios localizados no Estado da Bahia não estão 

enquadrados, incluindo o Rio Verruga. Além disso, para muito dos rios não enquadrados, a 

qualidade das águas doces não corresponde a classe 2, como determina o art. 42 da Resolução 

n° 357/05 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). (INEMA, 2014) 

A condutividade elétrica é a capacidade que a água possui de conduzir corrente 

elétrica. Este parâmetro está relacionado com a presença de íons dissolvidos na água, que são 

partículas carregadas eletricamente. Quanto maior for a quantidade de íons dissolvidos, maior 

será a condutividade elétrica na água (Souza, et al., 2010).  De acordo com os resultados 

obtidos nas análises físico-químicas, os valores da Condutividade Elétrica (CE) medidos 

durante os 10 dias de coletas indicam que apenas o P1, representado pela nascente do Rio 

Verruga, apresenta condutividade abaixo do limite permitido  de 100 µS cm
-1

. Os valores não 

variaram significativamente durante os 10 dias de coleta, permanecendo entre 40 e 43 µS cm
-1

  

como pode ser observado na Figura 13. Isso se deve provavelmente as baixas concentrações 

da maioria dos  íons determinados neste local. Os pontos P2 e P3, representados 

respectivamente pela Av. Bartolomeu de Gusmão e Horto Florestal, ambos na zona urbana 

apresentaram a CE entre 330 e 370 µS cm
-1

, indicando pouca variação no decorrer dos dias 

analisados como observado nas Figuras 14 e 15. O ponto P4, representado  pela Fazenda 
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Amaralina,  zona rural, apresentou CE entre 453 e 582 µS cm
-1

, como demonstra a Figura 16, 

e o ponto P5 representado pela fazenda Bem-Querer, apresentou CE entre 515 e 568 µS cm
-1

, 

com poucas variações durante os dias de coleta. Os altos valores de CE nos pontos localizados 

na zona rural, podem estar associados ao uso de fertilizantes inorgânicos, que são compostos 

por nitrogênio, fosfatos, potássio, magnésio ou enxofre que podem se acumular no solo e 

serem lixiviados para os corpos d'água.  A Figura 17 demonstra esses dados. Em geral, níveis 

superiores a 100 µS cm
-1 

indicam ambientes impactados (CETESB, 2009). Os valores de 

condutividade elétrica podem ser afetados pelas características geoquímicas da região, pela 

pluviosidade ou pela concentração de sólidos totais (Cabral, 2007) 

 

 

Figura 13:  CE nas águas do Rio Verruga na reserva do Poço Escuro. 

 

 

 

Figura 14:  CE nas águas do Rio Verruga que percorre a Av. Bartolomeu de Gusmão 
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Figura 15: CE nas águas do Rio Verruga que percorre o Horto Florestal. 

 

 

 

Figura 16: CE nas águas do Rio Verruga que percorre a Fazenda Amaralina. 

 

 

 

Figura 17: CE nas águas do Rio Verruga que percorre a Fazenda Bem-Querer. 

 

 

Os Sólidos Totais Dissolvidos (STD) representam a soma dos teores de todas as 

substâncias (orgânicas ou inorgânicas) presentes na água. Os valores encontrados demonstram 

um comportamento parecido com os valores da CE nos respectivos pontos de coleta. Percebe-
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se que as águas coletadas no ponto P1, representada na figura 18, apresentam baixos teores de 

STD (<50 mg L
-1

); as dos pontos P2 e P3 se mantiveram com níveis próximos de STD, entre 

150 e 200 mg L
-1

 , como demonstram as Figuras 19 e 20. Os pontos P4 e P5, tiveram 

concentrações médias entre 250 e 300 mg L
-1

. No oitavo dia de coleta, no sábado,  houve um 

aumento nesse parâmetro, diminuindo novamente no nono e décimo dia. Isso pode ter 

ocorrido devido a ressuspensão do material orgânico e inorgânico, onde o mesmo passa do 

sedimento para a coluna d'água, e ao aporte de esgoto, remobilizando os sólidos totais 

dissolvidos. Essa variação pode ser observada nas figuras 21 e 22. Porém, os teores de STD 

sempre se mantiveram abaixo de 500 mg L
-1

 , limite máximo permitido para essa classe de 

água (CONAMA/2005)  

 

Figura 18: STD nas águas do Rio Verruga na reserva do Poço Escuro. 

 

 

 

Figura 19: STD nas águas do Rio Verruga que percorre a Av. Bartolomeu de 

Gusmão. 
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Figura 20: STD nas águas do Rio Verruga que percorre o Horto Florestal. 

 

 

 

 

Figura 21: STD nas águas do Rio Verruga que percorre a Fazenda Amaralina. 

 

 

 

Figura 22: STD nas águas do Rio Verruga que percorre a Fazenda Bem-Querer. 
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Os valores de pH, parâmetro que representa a intensidade das condições ácidas ou 

alcalinas do meio líquido, é uma variável ambiental muito importante e também uma das mais 

difíceis de ser interpretada devido a vários fatores que podem influenciá-la (Esteves, 2011). 

Por meio da medição da presença de íons hidrogênio (H
+
), verifica-se a influência na 

distribuição das formas livre e ionizada de diversos compostos químicos, além de contribuir 

para um maior ou menor grau de solubilidade das substâncias e de definir o potencial de 

toxicidade de vários elementos.  Quando se confronta os valores do pH das águas em estudo  

com os de referências estabelecidos pela Resolução 357/2005 do CONAMA, que estabelece 

valores entre 6,0 a 9,0 de pH para águas de todas as classes, observa-se que com exceção do 

P1, em que o pH ficou abaixo do valor estabelecido,  entre 5,8 e 5,9,  a partir do quinto dia de 

coleta (Figura 23), todos os outros pontos tiveram valores entre 6,0 e 7,7 . Sabe-se que baixos 

valores  pH em corpos d’água estão associados ao processo de decomposição da matéria 

orgânica, gerando ácidos húmicos e fúlvicos (Costa, et al, 2006). Resultados parecidos foram 

encontrados por Terra, et al., em estudo limnológico visando avaliação da qualidade das 

águas do rio Jucu Braço Norte, ES. Na nascente desse rio, foram encontrados valores de pH 

indicando leve acidez.  

  O referido ponto de ambos os estudos, ficam situado em reserva florestal, solo rico 

em matéria orgânica com alta umidade, o que pode justificar estes resultados. Todos os outros 

pontos estão dentro dos limites estabelecidos.  

Os pontos P4 e P5 apresentaram pH alcalino. Isso pode ter ocorrido, provavelmente 

devido as concentrações de cálcio, magnésio e potássio. 

 

 

Figura 23: pH nas águas do Rio Verruga na reserva do Poço Escuro. 
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Figura 24:  pH nas águas do Rio Verruga que percorre a Av. Bartolomeu de 

Gusmão. 

 

 

 

 
Figura 25: pH nas águas do Rio Verruga que percorre o Horto Florestal. 

 

 

 

 

Figura 26: pH nas águas do Rio Verruga que percorre a Fazenda Amaralina. 
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Figura 27: pH nas águas do Rio Verruga que percorre a Fazenda Bem-Querer. 

 

 

A turbidez é uma medida que identifica a presença de partículas em suspensão na 

água, desde tamanhos grosseiros até os colóides. Os valores referentes à turbidez estão dentro 

dos parâmetros estabelecidos pela Resolução357/2005 do CONAMA, como pode ser 

observado nas Figuras 28 - 32, que considera aceitável até 100 unidades Nefelomérica de 

turbidez (NTU) para águas doces.  

 

 

Figura 28: Turbidez nas águas do Rio Verruga na reserva do Poço Escuro. 
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Figura 29: Turbidez nas águas do Rio Verruga que percorre a Av. Bartolomeu de 

Gusmão. 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Turbidez nas águas do Rio Verruga que percorre o Horto Florestal. 
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Figura 31: Turbidez nas águas do Rio Verruga que percorre a Fazenda Amaralina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Turbidez nas águas do Rio Verruga que percorre a Fazenda Bem-Querer. 
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5.2 - Influência das atividades urbanas e rurais na disponibilidade de alguns íons na 

coluna de água utilizando cromatografia de íons. 

 

Os valores das concentrações médias e a estimativa dos desvios padrões referentes as 

determinações dos íons Cl
-
, SO4

2-
 PO4

3-
, NO3

-
, NO2

-
, Na

+
, Ca2

+
, Mg2

+
, NH4

+
 e K

+
  nas 

amostras de água realizadas por cromatografia de íons estão representados na Tabela 4.  A 

Resolução do CONAMA 357/2005 estabelece também valores máximos para alguns íons 

presente em águas doces de Classe 2 (Tabela 3). O Ca, Mg, Na, e K são designados elementos 

majoritários por existirem abundantes em ambientes aquáticos limpos. São elementos 

facilmente lixiviados sob condições de intemperismo intenso e altamente solúveis, o que torna 

comum suas concentrações nos rios, desta forma não apresentam resolução com valores 

máximos permitidos para esses íons. Os dados proposto na tabela 3 e as concentrações dos 

íons em mg L
-1

 ilustrados na Tabela 4 mostram que NO2
-
, NO3

-
 e PO4

3- 
 apresentam 

concentrações superiores aos valores de referência de qualidade permitidos pela Resolução Nº 

357, de 17 de Março de 2005, CONAMA.    

 

Tabela 3: Valores máximos das concentrações dos íons (mg L
-1

) para estudo da qualidade e 

prevenção da água doce, classe 2. 
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Tabela 4. Concentrações médias (mg L
-1

) e desvio padrão dos íons (Na
+
, NH4

+
, K

+
, Mg

+2
, Ca

+2
, Cl

-
, NO3

-
, NO2

-
, PO4

-3
 e SO4

-2
) nas amostras de 

água do Rio Verruga referentes aos dez dias de coleta. 

Período 

de Coleta 
Amostras Na

+
 NH4

+
 K

+
 Mg

+2
 Ca

+2
 Cl

-
 NO2

-
 NO3

-
 PO4

-3
 SO4

-2
 

Coleta 1 

Sábado 

P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

14,13±0,50 

87,56±2,30 

99,23±2,20 

109,63±4,70 

NH 

ND 

20,83±0,90 

4,59±0,05 

38,83±2,10 

NH 

0,83±0,01 

12,36±0,20 

10,76±0,20 

18±1,20 

NH 

0,67±0,03 

5,01±0,03 

8,00±0,20 

6,43±0,20 

NH 

ND 

35,80±0,40 

39,03±0,60 

50,43±1,20 

NH 

9,93±0,20 

72,23±7,20 

103,63±1,40 

117,33±7,70 

NH 

ND 

39,40±3,50 

20,10±0,80 

9,12±0,60 

NH 

10,34±0,20 

69,46±7,10 

91,50±3,60 

12,30±0,80 

NH 

0,49±0,06 

3,43±0,20 

0,96±0,03 

9,18±0,70 

NH 

1,24±0,07 

55,43±7,30 

41,36±1,50 

101,76±3,60 

NH 

Coleta 2 

Domingo 

P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

14,58±0,30 

79,73±2,50 

92,20±3,30 

115,20±6,40 

NH 

ND 

15,00±0,30 

7,61±0,20 

22,76±1,60 

NH 

0,80±0,02 

10,96±0,70 

9,57±0,80 

15,70±0,30 

NH 

0,26±0,20 

4,85±0,10 

7,89±0,20 

7,18±0,20 

NH 

ND 

28,20±1,10 

31,96±1,90 

47,43±0,80 

NH 

10,98±0,70 

71,20±3,30 

99,00±3,60 

139,90±3,80 

NH 

ND 

25,83±2,20 

5,39±0,40 

4,91±0,10 

NH 

11,13±0,70 

170,93±2,20 

136,13±1,10 

6,68±0,20 

NH 

0,50±0,06 

2,77±0,20 

0,71±0,02 

6,75±0,30 

NH 

1,67±0,60 

45,60±1,90 

39,16±2,70 

90,13±2,10 

NH 

Coleta 3 

Segunda 

P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

13,12±0,20 

83,53±3,30 

93,63±0,80 

116,20±8,90 

112,46±5,60 

ND 

22,13±0,90 

3,88±0,30 

29,86±1,20 

4,94±0,08 

0,78±0,03 

12,63±0,30 

10,53±0,60 

17,33±0,70 

16,73±0,90 

0,34±0,10 

5,02±0,20 

7,98±0,10 

7,14±0,09 

6,48±0,10 

ND 

31,33±1,60 

36,70±1,50 

50,90±2,30 

45,43±0,80 

14,06±0,70 

91,13±2,50 

115,86±3,90 

142,43±2,80 

149,90±2,20 

ND 

29,46±2,00 

8,04±0,20 

3,63±0,07 

158,73±2,00 

14,20±1,00 

185,53±6,30 

129,06±4,40 

6,65±0,10 

15,59±0,90 

1,05±0,01 

5,66±0,50 

1,36±0,03 

9,17±0,20 

10,09±0,90 

1,55±0,01 

64,70±0,10 

49,36±3,20 

117,56±1,40 

115,53±1,70 

Coleta 4 

Terça 

P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

13,48±0,50 

82,06±2,70 

98,80±6,90 

124,40±3,90 

112,70±0,80 

ND 

8,83±0,06 

4,00±0,10 

41,56±1,80 

20,20±1,00 

0,76±0,01 

11,30±0,80 

11,06±0,70 

21,20±1,00 

16,86±1,10 

0,26±0,07 

4,93±0,10 

8,10±0,20 

5,74±0,10 

6,95±0,20 

ND 

29,73±1,30 

36,06±2,10 

54,26±1,80 

45,36±2,70 

12,59±0,40 

88,60±6,80 

120,26±2,90 

139,43±1,90 

158,53±5,70 

ND 

45,90±1,80 

5,32±0,10 

5,88±0,05 

179,93±6,10 

13,52±0,50 

226,16±10,10 

137,26±9,80 

11,00±0,60 

15,49±0,30 

0,99±0,01 

3,99±0,06 

1,27±0,02 

17,08±0,80 

11,38±0,40 

1,82±0,08 

50,33±3,80 

54,86±2,50 

151,40±2,04 

112,93±3,50 

Coleta 5 

Quarta 

P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

12,70±0,30 

86,50±3,60 

96,43±2,40 

117,63±0,80 

105,88±0,40 

ND 

18,36±0,70 

3,80±0,30 

28,70±1,80 

36,56±3,30 

0,55±0,20 

26,86±23,20 

10,63±0,30 

16,53±3,50 

20,90±1,70 

0,33±0,07 

4,52±0,10 

7,29±0,20 

6,25±0,20 

5,59±0,20 

ND 

24,96±1,80 

33,20±0,50 

51,16±1,30 

50,83±2,90 

14,00±0,90 

100,60±3,80 

146,66±4,80 

176,36±4,09 

150,23±3,60 

ND 

51,00±1,50 

9,16±0,10 

7,50±0,14 

142,56±3,00 

16,21±1,00 

191,13±7,70 

138,53±2,90 

17,64±1,30 

12,76±0,30 

0,99±0,01 

5,10±0,10 

1,41±0,01 

12,22±0,90 

16,98±0,40 

1,84±0,30 

65,90±1,90 

49,80±0,50 

136,20±4,10 

146,10±3,60 
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Período 

de Coleta 
Amostras Na

+
 NH4

+
 K

+
 Mg

+2
 Ca

+2
 Cl

-
 NO2

-
 NO3

-
 PO4

-3
 SO4

-2
 

Coleta 6 

Quinta 

P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

12,75±0,70 

85,00±2,20 

92,10±4,50 

112,30±1,50 

115,76±8,60 

ND 

17,03±0,20 

3,60±0,070 

35,86±2,80 

5,16±0,04 

0,68±0,03 

10,96±0,60 

9,66±0,50 

21,83±1,70 

19,46±1,00 

0,10±0,10 

4,45±0,20 

7,17±0,40 

5,06±0,20 

5,31±0,30 

ND 

20,56±4,30 

29,70±0,40 

44,86±3,20 

35,63±1,80 

14,14±0,20 

102,53±3,70 

126,10±4,30 

157,53±3,70 

151,80±1,20 

ND 

53,33±1,80 

9,62±0,08 

37,96±2,00 

319,16±10,50 

16,09±0,40 

197,93±13,60 

133,03±3,09 

13,55±0,70 

23,73±1,40 

0,67±0,03 

4,50±0,10 

1,09±0,06 

15,16±0,60 

13,40±1,00 

1,82±0,01 

67,20±3,00 

52,93±2,70 

165,70±1,80 

142,60±1,40 

Coleta 7 

Sexta 

P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

12,74±0,80 

89,76±3,50 

93,03±1,20 

114,63±0,90 

122,26±1,30 

ND 

17,80±0,80 

7,92±0,20 

26,23±1,80 

29,60±1,20 

0,73±0,005 

10,40±0,40 

10,30±0,20 

17,90±1,50 

19,80±0,60 

0,28±0,07 

4,57±0,10 

7,33±0,30 

5,90±0,30 

5,23±0,20 

ND 

24,06±2,30 

31,46±0,10 

43,43±2,10 

44,86±1,60 

14,39±0,50 

125,76±4,10 

125,03±4,40 

148,43±3,80 

163,03±4,20 

ND 

107,03±6,00 

9,48±0,20 

39,66±2,40 

286,83±5,90 

14,57±0,70 

99,83±4,70 

132,23±4,60 

18,33±0,50 

18,44±0,70 

0,75±0,02 

6,18±0,20 

1,09±0,03 

15,97±0,30 

18,21±0,80 

2,22±0,10 

64,75±4,10 

55,56±2,90 

123,40±2,00 

168,76±3,80 

Coleta 8 

Sábado 

P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

12,67±0,90 

89,20±5,60 

91,90±2,10 

114,93±7,00 

115,33±4,50 

ND 

14,40±0,40 

6,80±0,30 

33,53±2,30 

9,19±0,20 

0,62±0,20 

10,23±0,90 

9,20±0,50 

18,80±1,30 

20,30±0,50 

0,35±0,06 

4,47±0,30 

7,25±0,40 

5,62±0,30 

5,00±0,20 

ND 

26,76±3,50 

34,16±1,00 

52,86±4,00 

44,86±1,10 

14,34±0,70 

108,63±3,20 

125,53±5,10 

146,46±5,40 

160,20±5,60 

ND 

52,80±2,20 

6,60±0,30 

9,67±0,20 

429,16±5,80 

15,16±0,50 

194,20±3,30 

145,16±3,40 

13,34±0,50 

14,26±0,50 

0,78±0,05 

3,78±0,09 

1,09±0,03 

11,73±0,60 

17,80±0,70 

1,67±0,04 

55,40±3,00 

46,93±1,90 

143,53±3,50 

177,06±6,20 

Coleta 9 

Domingo 

P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

13,40±0,20 

80,03±2,20 

94,00±1,20 

115,21±3,10 

120,13±4,10 

ND 

11,80±0,40 

3,36±0,10 

41,40±2,10 

33,90±0,70 

0,73±0,01 

9,70±0,40 

9,73±0,50 

20,73±0,90 

20,53±1,60 

0,38±0,10 

4,93±0,20 

8,05±0,30 

5,80±0,30 

5,77±0,30 

ND 

24,70±2,70 

34,70±1,50 

58,90±3,00 

70,33±3,20 

14,50±0,30 

95,76±3,40 

145,80±3,70 

145,00±4,30 

163,60±4,20 

ND 

37,53±1,70 

4,24±0,20 

6,69±0,20 

163,00±5,70 

14,86±0,20 

262,46±10,50 

153,50±4,90 

9,27±0,20 

14,11±0,40 

0,81±0,03 

2,65±0,10 

1,13±0,03 

14,78±0,10 

14,96±0,40 

1,73±0,07 

43,66±2,00 

60,76±1,10 

146,93±1,40 

139,93±2,50 

Coleta 10 

Segunda 

P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

13,65±0,20 

77,80±3,30 

95,13±1,70 

120,60±5,20 

118,73±2,30 

ND 

14,66±0,50 

6,61±0,30 

30,06±1,00 

35,60±2,40 

0,73±0,04 

9,80±0,70 

9,83±0,60 

18,90±0,50 

20,20±1,70 

0,17±0,10 

4,93±0,04 

8,03±0,20 

6,05±0,09 

5,43±0,30 

ND 

25,50±1,90 

34,43±1,10 

67,13±1,90 

71,96±0,90 

14,10±0,30 

87,06±1,30 

139,20±2,90 

151,66±2,30 

155,06±4,10 

ND 

32,83±1,50 

4,90±0,20 

58,73±2,10 

296,53±4,20 

13,43±0,30 

249,10±6,00 

169,80±3,80 

19,69±0,60 

19,24±0,30 

0,76±0,04 

3,93±0,10 

0,98±0,01 

14,62±0,20 

16,42±0,60 

1,86±0,10 

44,46±1,10 

48,00±1,00 

141,56±0,90 

161,46±3,50 

NH: Não houve coleta 

ND: Não detectado 
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Para facilitar a visualização da tabela 4, os dados foram representados em gráficos 

nas Figuras 33 - 37. 

No ponto P1, pode ser observado que os dias de coleta não teve influência na 

concentração das espécies estudadas, demonstrando que nesta localidade estes parâmetros 

encontram-se estáveis. 

 

Figura 33 : concentrações dos íons nas águas do Rio Verruga na reserva do Poço Escuro 

durante os dez dias de coleta. 

 

No ponto P2, é possível observar que o Cl
-
, NO2

-
 e NO3

- 
variaram. O Cl

-
 e NO2

-
 teve 

aumento nas concentrações na sexta-feira, voltando a decrescer no final de semana, quando há 

uma diminuição no fluxo de carros e pessoas nessa área central da cidade. 

 

Figura 34 : Concentrações dos íons nas águas do Rio Verruga na Avenida Bartolomeu de 

Gusmão durante os dez dias de coleta. 
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No ponto P3, observa-se que  ocorre uma maior estabilidade nas concentrações das 

espécies químicas durante os dez dias de amostras coletadas. As concentrações de NH4
+
, NO3

-

e  PO4
-3

 excederam os limites estabelecidos pelo CONAMA/2005. 

 

Figura 35 : Concentrações dos íons nas águas do Rio Verruga no Horto Florestal durante os 

dez dias de coleta. 

 

No ponto P4, percebe-se estabilidade no decorrer dos dias de coleta para as espécies 

estudadas O PO4
-3

, NH4
+
 e  NO3

-
 teve as concentrações acima do que é estabelecido pelo 

CONAMA/2005.   

 

Figura 36 : Concentrações dos íons nas águas do Rio Verruga na Fazenda Amaralina durante 

os dez dias de coleta. 

 

No ponto P5, observa-se que o NO2
-
, oscilou bastante no decorrer dos dias de coleta.  

A remoção biológica de nitrogênio se dá pelos processos sequenciais de nitrificação e 
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desnitrificação. Na nitrificação, bactérias autotróficas realizam a oxidação de amônia para 

nitrito e, posteriormente, nitrato. Esse processo requer a presença de oxigênio dissolvido e, 

portanto, só é possível em ambiente aeróbio. Como não ocorreu,  durante os dias estudados, a 

oxidação de nitrito a nitrato, há uma indicação de que trata-se de ambiente anóxico (Foco e 

Nour, 2014).  As outras espécies estudadas demonstraram estabilidade. Neste ponto a NH4
+
, 

NO2
-
 e PO4

-3
 excederam os limites estabelecidos pelo CONAMA/2005 

 

 

Figura 37 : Concentrações dos íons nas águas do Rio Verruga na Fazenda Bem-Querer 

durante os dez dias de coleta. 

 

As Figuras 38 a e b e 39 a e b apresentam a comparação dos cromatogramas referente 

ao padrão de 10 mg L
-1

 e das determinações de cátions e ânions em uma amostra de água, 

respectivamente, mostrando nitidamente a separação dos íons estudados nos tempos de 

retenção semelhantes a dos padrões, demonstrando a eficiência e seletividade de técnica 

empregada. 
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Figura 38: Cromatogramas referente ao padrão de 10 mg L
-1

 (a) e a uma amostra de água (b) 

na analise de ânions 
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Figura 39: Cromatogramas referente ao padrão de 10 mg L
-1

 (a) e a uma amostra de água (b) 

na analise de cátions 

 

O tempo de corrida foi de 13 minutos para cada análise, como mostra os 

cromatogramas apresentados nas Figuras 38 e 39 e o coeficiente de correlação encontrado foi 

aproximadamente 0,998 para todos os íons. 

 Os valores médios e o desvio padrão obtidos nas análises dos cátions e ânions das 

amostras de água estudadas estão representado na Tabela 4. 

 

5.3 - Correlação de Pearson 

 

O Coeficiente de correlação de Pearson (r) é uma medida adimensional que pode 

assumir valores no intervalo entre -1 e +1. O coeficiente mede a intensidade e a direção de 

relações lineares. A intensidade diz respeito ao grau de relacionamento entre duas variáveis. 

Quanto mais próximo dos extremos do intervalo, (-1 e +1) mais forte é a correlação. Quanto 

mais próximo do centro do intervalo, zero, mas fraca é a correlação linear. A direção diz 

respeito ao tipo de correlação. Correlação positiva ou direta (r>0) representa que os valores 

altos de uma variável correspondem a valores altos da outra variável. Correlação negativa ou 

inversa representa que valores altos de uma das variáveis correspondem a valores baixos de 

outra (Filho e Júnior, 2009). 

As Tabelas 5 - 9, apresentam as matrizes de correlações entre as quatorze variáveis 

consideradas nesse estudo. As correlações foram executadas com os resultados por cada ponto 

de coleta com base nos dados das Tabelas 2 e 4. 
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 A matriz de correlação da Tabela 5, demonstra que nas águas coletadas no ponto P1 

ocorre correlação positiva entre Cl
- 
e NO3

-
 (r=0,896); e correlações negativas entre Na

+
 e NO3

-
 

(r= -0,911) e CE-Turbidez (r=-0,719). A existência de cloreto e nitrato na nascente do rio 

indica a presença de atividades antrópicas (Varnier et al., 2010).  A alta correlação negativa 

entre nitrato e sódio também foi encontrada por Girão et al. (2007) na seleção dos indicadores 

da qualidade de água no Rio Jaibaras localizado no estado do Ceará.  

Tabela 5. Matriz de correlação entre as variáveis (íons, CE, pH, STD, turbidez) nas amostras 

de águas do P1 

 
 

 

No ponto P2 ocorreram várias correlações significativas. Destaca-se aqui, as que 

ocorreram entre, CE-PO4
3-

 (r=0,717), CE -SO4
2- 

(r= 0,804), CE-Na (r=0,749), PO4
3- 

-SO4
2-

 

(r=0,819). A correlação positiva existente entre o fosfato e sulfato está relacionado ao fato de 

que ambos são provenientes de fontes antrópicas nas águas superficiais como as descargas de 

esgotos domésticos e efluentes industriais (CETESB).  
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Tabela 6. Matriz de correlação entre as variáveis (íons, CE, pH, STD, turbidez) nas amostras 

de águas do P2 

 

 

No ponto P3, ocorreram correlações entre NO2
- 

e NO3
-
 (r= - 0,887), Na

+
 e K

+
 (r= 

0,823), Na
+
 e pH (r= 0,783), Turbidez e NO2

-
 (r= 0,933), Turbidez e NO3

-
 (r= -0,922),  Mg

2+
 e 

Ca
2+

 (0,680). Resultados de análise com altas concentrações de nitratos, como ocorre na 

correlação negativa NO2
- 
e NO3

-
, indicam que a matéria orgânica presente no solo é degradada 

a compostos simples pelas bactérias decompositoras (saprófitas) e fungos. O nitrogênio e 

proteína são incorporados por esses decompositores. O excesso é liberado sob a forma de 

NH4
+
  - processo denominado de amonificação. O NH4

+
  não adsorvido é convertido a NO2

- 
e 

oxidado a NO3
-
  -  processo denominado nitrificação. O nitrato ou nitrogênio nítrico é o 

último estágio da oxidação do nitrogênio (Lessa, 2007). 
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Tabela 7. Matriz de correlação entre as variáveis (íons, CE, pH, STD, turbidez) nas amostras 

de águas do P3 

 
 

No ponto 4, situado na zona rural, ocorre correlações positivas significativas entre 

CE- PO4
3-

 (r=0,599); CE - SO4
2-

 (r=0,764); CE - NH4
+
 (r=0,672); CE- K

+
 (r= 0,743); CE e 

Mg
2+

 (r= -0,810). Essas correlações podem ser explicadas pela liberação do esgoto tratado 

nesse percurso do rio que fica próximo a estação de tratamento da EMBASA. O fosfato, 

sulfato, amônio aparecem como indicadores dessa atividade antrópica. A presença de amônio 

indica que a poluição é recente uma vez que os efluentes tratados pela empresa de saneamento 

básico são liberados diariamente.  

 

Tabela 8. Matriz de correlação entre as variáveis (íons, CE, pH, STD, turbidez) nas amostras 

de águas do P4 

 

 

No ponto 5, situado na zona rural, ocorre correlações significativas entre CE-Cl
-
 (r= 0,531); 

CE-Na
+
 (r= 0,842); CE-NO2

-
 (r=0,647); CE-SO4

2-
 (r=0,678).  A alta correlação observada 
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entre CE e nitrito deve-se ao fato de que o amônio não adsorvido é convertido a nitrito (NO2
-
) 

e posteriormente oxidado a nitrato (NO3
-
), este processo é conhecido por nitrificação como 

explicado anteriormente. Observa-se que o NH4
+
, ao contrário do que ocorre no P4, exerce 

pouca influência na condutividade elétrica, indicando uma fonte de contaminação distante. 

Como este ponto está localizado numa região mais distante da estação de tratamento de 

esgoto, cerca de 4 km, e com uma diferença de altitude de 50 metros, pode ser que a 

autodepuração do rio, que decorre da associação de vários processos de natureza física 

(diluição, sedimentação e reaeração atmosférica), química e biológica (oxidação e 

decomposição) (Sperling, 1996) favoreça a diminuição da concentração dessas espécies. 

Tabela 9. Matriz de correlação entre as variáveis (íons, CE, pH, STD, turbidez) nas amostras 

de águas do P5 

 

 

5.4- Análises de Agrupamento  

 

Utiliza-se a análise de Cluster para delinear a similaridade entre as amostras, que 

foram definidas em grupos, considerando simultaneamente todas as variáveis. Foram gerados 

dois dendrogramas com 48 amostras de águas coletadas no decorrer de dez dias consecutivos 

e quatorze variáveis (Na
+
, NH4

+
, K

+
, Mg

+2
, Ca

+2
, Cl

-
, NO2

-
, NO3

-
, PO4

-3
, SO4

-2
, CE, STD, pH 

e turbidez). As variáveis tiveram seus valores normalizados por meio da transformação Z-

scores, para que fosse atribuído o mesmo peso para cada uma delas. 

No dendrograma da Figura 40, podem ser observados três grupos distintos, que se 

ligam a um nível de distância igual a 20. No grupo 1 foram reunidas todas as amostras de 

águas coletadas na zona urbana de Vitória da Conquista referente a reserva do Poço Escuro.  
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No grupo 2, estão as amostras coletadas nos pontos P2 e P3 que possuem nível de 

distância igual a 3, mostrando assim uma similaridade entre eles. Isso pode ser explicado 

porque nessas duas regiões ocorrem ligações clandestinas de esgoto, que são ali despejados 

sem nenhum tratamento convencional. Nos pontos P2 e P3, foram encontradas concentrações 

acima do permitido para Nitrito, Nitrato e Fosfato durante os 10 dias de coleta. A idade da 

poluição está associada com as formas de nitrogênio. Nesses pontos a concentração de 

amônio foi menor do que as de nitrito e nitrato, o que significa que as descargas de esgotos se 

encontram distantes e não recentes. As concentrações de fosfatos também são aumentadas 

devido as descargas de esgotos sanitários. 

No grupo 3 foram reunidos os pontos P4 e P5, ambos localizados na zona rural. O 

grupo 3 também se subdivide em dois outros grupos, sendo um formado pelo ponto P5 e o 

outro formado pelo ponto P4. No ponto  P4, em alguns dias de coleta, observa-se uma maior 

concentração de amônio, demonstrando assim, que o foco de poluição se encontra perto e 

recente. Neste trecho do rio, ocorre a liberação da rede de esgoto tratado pela EMBASA, 

durante todos os dias da semana. No ponto P5, ocorre uma predominância maior de nitrito e 

nitrato, mais uma vez demonstrando uma fonte de contaminação distante. Isso pode ser 

explicado pela autodepuração do rio. 

O dendrograma da Figura 41 mostra agrupamentos das diversas variáveis. Pode ser 

observado que houve a formação de dois grupos distintos que se ligam a um nível de distância 

igual a 20. Percebe-se que todas as variáveis se encontram no grupo 1, com exceção do NO3
-
, 

que encontra-se no grupo 2. Essa tendência também pode ser notada no gráfico de loadings, 

representado pela Figura 43, na análise de componentes principais.  

Nota-se a presença de três subgrupos dentro do grupo 1. No primeiro subgrupo, 

ocorre uma similaridade maior entre as variáveis Na
+
, CE, Cl

-
 e STD. É importante salientar 

que em águas naturais sempre ocorrerá a presença de íons em pequena ou grande escala, 

devido a dissolução de minerais. A dissolução de sais, no entanto, liberam Cl
-
 que podem 

estar associados ao Na
+
 e ao K

+
. Além disso, os cloretos também podem ser inseridos no 

ambiente aquático por atividades antrópicas (Fenzz, 1986). A condutividade elétrica pode ser 

relacionada com os sólidos totais dissolvidos, onde o aumento dos sólidos totais dissolvidos 

acarreta no aumento de condutividade elétrica.  No segundo subgrupo, as variáveis Ca
+2

, pH, 

K
+
 e Mg

+2
, demonstram a integração que influência no pH alcalino da água, aumentando a 

presença desses íons majoritários. 

No terceiro subgrupo, houve similaridade entre as variáveis PO4
-3

, SO4
-2

, NH4
+
 e 

turbidez. Acredita-se que as concentrações desses elementos sejam decorrentes das precárias 
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condições de infraestrutura de saneamento básico dos aglomerados urbanos e de atividades 

agropecuárias (Andrade, et al., 2007). A presença dessas espécies nesse ambiente são 

provocados por esgotos domésticos e diversos efluentes industriais que também provocam 

elevações na turbidez das águas. 

No grupo 2 percebe-se que houve a separação do Nitrato, sendo essa espécie 

correlacionada com o ponto P1, como demonstra a figura 42. A medida da concentração de 

íons nitrato nas nascentes e afluentes é importante porque os níveis naturais dos compostos de 

nitrogênio na natureza geralmente são baixos. As concentrações de nitrato em águas com 

presença de cobertura florestal são muito baixas, por ser utilizado em mecanismos 

bioquímicos de solos e plantas e em processos de denitrificação (Resende, 2002).  No entanto, 

devido a uma variedade de atividades humanas, pode haver um aumento dos níveis de nitrato 

em nascentes naturais e sua consequente degradação.  É importante salientar que mesmo esse 

ponto de coleta estando dentro de uma área de reserva florestal, a população tem acesso a essa 

localidade, uma vez que escolas levam com frequência estudantes para aula prática e algumas 

pessoas utilizam a reserva como atalho para atravessar de um bairro para outro.  
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Figura 40. Dendrograma da análise de Cluster entre as amostras de água coletadas por dez 

dias consecutivos, em pontos distribuídos nas zonas urbana e rural do Rio Verruga 
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Figura 41. Dendrograma de análise de similaridade entre variáveis, agrupadas pelas amostras 

de águas coletadas por dez dias consecutivos. 

 

5.5 - Análise de Componentes Principais 

 

Para de afirmar  a classificação obtida por meio dos dendrogramas, foi aplicado neste 

estudo a análise de componentes principais. A PCA é uma técnica da análise multivariada, 

que possibilita investigações com um grande número de dados disponíveis. Possibilita, 

também, a identificação das medidas responsáveis pelas maiores variações entre os resultados, 

sem perdas significativas de informações. Além disso, transforma um conjunto original de 

variáveis em outro conjunto: os componentes principais (CP) de dimensões equivalentes 

(Vicini, 2005).  Observando as Figuras 42 e 43, a análise estatística mostrou que a soma das 

duas primeiras componentes principais explicou 85,38% da variabilidade dos dados, sendo 

que a componente principal 1 explicou 70,06%  e a componente principal 2 explicou 15,32%. 

Conforme pode ser observado no gráfico de scores, representado pela Figura 42, os 

pontos de coleta com as mesmas características tendem a agrupar-se. É notório a formação de 

três grupos distintos bem definidos que se separam a depender da zona de estudo. Observa-se 

que no primeiro grupo, localizado na região negativa da CP1, está a representação do P1, 

denominado neste estudo como a nascente do Rio Verruga. 
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O segundo grupo é formado pelos P2 e P3, que correspondem a região do rio 

localizado na Avenida Bartolomeu de Gusmão e Horto florestal, ambos localizados na zona 

urbana de Vitória da Conquista. Há indícios de que nestas duas localidades são despejados 

esgoto sem nenhum tratamento prévio de forma clandestina. 

No terceiro grupo, estão os P4 e P5, ambos localizados na zona rural de Vitória da 

Conquista e onde ocorre o descarte do esgoto depois de tratado pela Empresa Bahiana de 

Águas e Saneamento (EMBASA).   Observa-se que não houve uma separação entre as 

amostras por dias de coletas. 

No gráfico de loadings, representado pela Figura 43, percebe-se a caracterização de 

tendências entre as variáveis. É notório a disposição das variáveis ao longo de PC1 e pode-se 

observar que o grupo formado pelo P1  é influenciado pelo NO3
-
, que foi um dos íons 

estudados que apresentou valores de concentração acima dos indicados pelo CONAMA/2005, 

durante os dez dias de coletas. Percebe-se que as variáveis turbidez, NO2
-
, NH4

-
, PO4

2-
, SO4

2-
 

e pH influenciaram mais no agrupamento das amostras coletadas nos pontos P2 e P3. Já o 

Mg
+2

, Cl
-
, Na

+
, Ca

+2
, NH4

-
, CE, STD e K

+ 
influenciaram no agrupamento das amostras 

coletadas nos pontos P4 e P5. 

 

 

Figura 42: Gráfico de scores - Comportamento das amostras em relação às duas componentes 

principais. 
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Figura 43: Gráfico de loadings - Comportamento das variáveis em relação às duas 

componentes principais. 
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6. CONCLUSÕES 

 

Os resultados obtidos neste trabalho, demonstram que não houve diferenças 

significativas no que se refere aos 10 dias de coleta, mas houve diferenças no que se refere 

aos pontos de coleta. Dos cinco pontos de coleta de amostras de água do Rio Verruga, o ponto 

P1 está protegido devido a estabilidade dos parâmetros físico-químicos pH, condutividade 

elétrica, sólidos totais dissolvidos e turbidez que estão dentro dos limites estabelecidos. 

Quanto as espécies químicas, o NO3
-
 e o PO4

2-
 apresentaram concentrações acima do 

estabelecido. A correlação positiva entre Cl
- 

e NO3
-
 (r=0,896) neste ponto indicam que 

atividades antrópicas podem estar influenciando na mobilização dessas espécies.  Os P2, P3, 

P4 e P5, tiveram apenas a condutividade elétrica acima do que estabelece a resolução do 

CONAMA/2005. As análises realizadas nos pontos P2 e P3 apresentam  concentrações acima 

do indicado pelo CONAMA para as espécies NO2
-
, NO3

-
 e PO4

2-
, indicando a influência de 

atividades antrópicas o que corrobora com informações obtidas sobre a ligação de esgotos 

clandestinos nestas localidades. Os pontos P4 e P5 são de fato as localidades onde a estação 

de tratamento de esgoto libera os seus efluentes. Nestes pontos o NO2
-
, NO3

-
 e PO4

2-
também 

apresentaram concentrações acima do indicado pelo CONAMA. No entanto, o ponto P5 

encontra-se menos impactado do que o P4, provavelmente devido a autodepuração do rio, 

uma vez que esse ponto encontra-se mais distante da estação de tratamento e o P4 encontra-se 

mais próximo.  

A importância desta caracterização é estabelecer diretrizes na gestão dos recursos 

hídricos e consequentemente melhoria na qualidade das águas. 
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