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RESUMO 

 
A qualidade da água é um aspecto indispensável quando se trata dos seus 
principais usos. O rio Almada é o principal sistema lótico da Bacia Hidrográfica do 
Rio Almada (BA) sendo utilizado para as mais diversas finalidades ao longo de sua 
extensão. O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade da água do rio Almada, 
identificando seus usos múltiplos e seu enquadramento, de acordo com o 
estabelecido pela Resolução CONAMA nº 357 de 2005. Para tanto, forma realizadas 
coletas bimestrais no período de um ano entre os meses de Nov./2011 a Out./2012 
em seis pontos amostrais ao longo do rio para a determinação das seguintes 
variáveis físicas, químicas e microbiológicas: temperatura, oxigênio dissolvido, pH,  
condutividade elétrica, turbidez, fósforo total e coliformes fecais. De modo geral, o rio 
Almada apresentou variação nas variáveis limnológicas e estiveram relacionadas 
aos períodos mais e menos chuvosos. Os valores para o oxigênio dissolvido, pH, 
fósforo total e coliformes fecais, estiveram em sua maioria fora dos padrões 
CONAMA nº 357 de 2005 durante o período amostral, principalmente nos pontos  P2 
e P3, em que ocorrem o intenso aporte de matéria orgânica (efluentes domésticos, 
sanitários e/ou banco de macrófitas). Os principais impactos que contribuíram para 
estes resultados foram oriundos dos municípios situados na bacia do Almada que 
utilizam o rio para o despejo de poluentes. Nos pontos P4 e P5, o maior volume e 
fluxo do rio propiciaram valores mais altos de oxigênio dissolvido. O fato de P5 ser 
um trecho em que ocorrem fragmentos de mata e áreas de cabruca também 
contribuiu para estes valores. A turbidez esteve dentro dos padrões legais em todo o 
período da coleta de dados, aumentando um pouco os valores nos meses em que a 
chuva arrastou material para o leito do rio.  Quanto aos usos da água, nos pontos 
P3, P4, P5 e P6 foram registradas todas as modalidades de usos observadas 
(abastecimento urbano, dessedentação animal, navegação, pesca, recreação e 
diluição de efluentes). Nestes trechos a densidade populacional é maior, o que 
aumentou a sua demanda. A ausência de urbanização em P1 propiciou condições 
melhores na qualidade da água, no qual, os coliformes estiveram dentro dos 
padrões para balneabilidade, e a água é captada para o abastecimento das cidades 
de Coaraci, Itajuípe e Itabuna. 
 
Palavras-chave: rio Almada, qualidade da água, usos múltiplos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ABSTRACT 
 

Water quality is an essential aspect when it comes to its main uses. The river is the 
main Almada lotic system of River Basin Almada (BA) being used for many different 
purposes throughout its length. The aim of this study was to evaluate the water 
quality of the river Almada, identifying their multiple uses and its environment, in 
accordance with the established by CONAMA Resolution nº 357 of 2005. Therefore, 
as held bimonthly samples in one year between the months of Nov./2011 the 
Out./2012 at six sites along the river to determine the following physical, chemical 
and microbiological characteristics: temperature, dissolved oxygen, pH, electrical 
conductivity, turbidity, total phosphorus and fecal coliforms. In general, the river 
Almada presented variation in limnological and were related to periods and less 
rainy. The values for dissolved oxygen, pH, total phosphorus and fecal coliforms 
were mostly nonstandard CONAMA 357 2005 during the sample period, especially at 
the points P2 and P3, in which occur the intense input of organic matter (sewage 
household, sanitary and / or macrophyte bank). The main impacts that contributed to 
these results were coming from the municipalities in the basin of the Almada use the 
river to dump pollutants. At points P4 and P5, and the largest volume river flow 
propitiated higher values of dissolved oxygen. The fact P5 be a stretch in which they 
occur forest fragments and areas cabruca also contributed to these values. The 
turbidity was within the legal standards throughout the period of data collection, 
increasing slightly the values in the months when the rain dragged material to the 
riverbed. As for the uses of water in the points P3, P4, P5 and P6 were recorded all 
types of uses observed (urban water supply, watering animals, navigation, fishing, 
recreation and dilution of effluent). In these passages the population density is 
higher, which increased its demand. The absence of urbanization in P1 led to better 
conditions in water quality, in which coliforms were within the standards for bathing 
and water is abstracted for supply to cities and Coaraci, Itajuípe and Itabuna. 
 
Keywords:  river Almada, water quality, multiple uses. 
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1. INTRODUÇÃO 

  
 A água é um recurso natural essencial a todas as formas de vida que por suas 

características inerentes e participação em todos os processos metabólicos no 

ecossistema, funciona como um elo vital na crosta terrestre. 

  Somente 0,014% da água do planeta é encontrada na forma de água doce 

disponível (lagos, rios, vapor de água atmosférico, umidade do solo), pressupondo 

que este elemento, utilizado para as mais diversas finalidades, encontra-se pouco 

disponível nas formas acessíveis, sendo alvo de muitas discussões nos dias atuais 

acerca da demanda pelos usos ser muito maior que a oferta. 

 A utilização da água pelo homem, não se dá apenas para atender suas 

necessidades pessoais, mas também e principalmente, para executar suas 

atividades econômicas e sociais. No entanto, essa diversificação na utilização da 

água tem ocorrido de forma inadequada alterando a qualidade da mesma e 

comprometendo os recursos hídricos bem como os aspectos sociais e econômicos 

da sociedade, os quais estão diretamente relacionados ao quesito qualidade da 

água.  

 A qualidade da água é indispensável quando se trata dos seus principais 

usos, em especial para fins nobres como o abastecimento humano, que tem sofrido 

restrições significativas em função do acúmulo de prejuízos nos rios diretamente 

associados às atividades humanas que alteram os aspectos de qualidade e 

quantidade, o que leva ao comprometimento de sua distribuição e utilização. 

 Os usos múltiplos da água, no decorrer dos séculos, têm ocorrido de forma 

não planejada alimentando assim a cultura do desperdício e ocasionando 

implicações de ordens ambientais, sociais, culturais e éticas que abrangem desde a 

poluição e contaminação hídrica, até problemas de saúde pública, pois, dependendo 

de sua qualidade a água tanto pode ser fonte de vida como também pode ser 

transmissora de enfermidades. 

 Diante do quadro de degradação dos corpos de água brasileiros pela ação 

antrópica houve a necessidade de criação de medidas que assegurassem a 

proteção e o uso sustentável dos mesmos. Neste sentido surgiu o enquadramento 

dos corpos de água segundo suas classes - como uma ferramenta estratégica para 
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alcançar as metas de condições de qualidade da água para as mais diversas 

finalidades. 

 O rio Almada, objeto de estudo deste trabalho, foi escolhido por se tratar de 

um importante sistema natural da região Sul da Bahia que abastece alguns 

municípios da região e que vem sofrendo diversos impactos devidos ao uso 

indisciplinado de suas águas, servindo como destinação final de efluentes 

domésticos, sanitários, agrícolas, entre outros.  

 De forma a buscar uma abordagem abrangente do ecossistema lótico, o rio 

Almada foi estudado sob as dimensões longitudinal e temporal.  Além destas, 

também foi considerada a dimensão conceitual humana que propõe uma abordagem 

holística dos rios considerando que a atividade humana, que sempre utilizou este 

recurso para grande parte de suas tarefas diárias, está entre as principais 

responsáveis pela degradação dos mesmos devendo ser incorporada aos estudos 

relacionados às bacias hidrográficas (BARBOSA; ESPÍNDOLA, 2003; MARQUES, 

2004). 

 A partir das premissas acima, buscou-se determinar qualidade da água do rio 

Almada, bem como inventariar os tipos de usos presentes e de que forma afetam 

sua qualidade avaliando em seguida as porcentagens de ocorrência de 

compatibilidade entre a água do rio e seu enquadramento para Classe 2, no qual o 

mesmo está classificado segundo o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

da Bahia.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

  Avaliar a qualidade da água do rio Almada bem como identificar seus usos 

múltiplos e verificar a probabilidade ocorrência de incompatibilidade com a resolução 

CONAMA 357/2005. 

  

2.2. Objetivos Específicos 

 
1. Avaliar a qualidade da água do rio Almada a partir de variáveis físicas, 

químicas e microbiológicas; 

 

2. Identificar e caracterizar os principais usos da água no rio Almada; 

 

3. Verificar a possível ocorrência de incompatibilidade da qualidade da água 

com o estabelecido pela resolução CONAMA 357/2005 para rios enquadrados 

na Classe 2; 

 
4.  Analisar a aplicação do método das curvas de probabilidade de ocorrência de 

incompatibilidade da água do rio Almada com relação aos parâmetros 

estabelecidos pela resolução CONAMA 357/2005. 
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Capítulo 1 

 

 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1. A água, sua importância e seus usos múltiplos 

 

 A água é um dos compostos de maior distribuição e importância na crosta 

terrestre, cobrindo cerca de 70% da mesma. É um elemento essencial e 

indispensável à manutenção da vida, não apenas por suas características 

peculiares, mas pelo fato de que nenhum processo metabólico ocorre sem sua ação 

direta ou indireta. Dessa forma, torna-se imprescindível que sua presença no 

ambiente esteja em quantidade e qualidade apropriadas (ESTEVES, 1998; BRAGA 

et al., 2002; REBOUÇAS, 2002).  

 Esta é a única substância para a qual não há substituto, capaz de absorver e 

liberar mais calor do que todas as demais substâncias comuns; e são as suas 

propriedades anômalas as responsáveis pelo surgimento e a manutenção da vida na 

Terra. Importante em todos os aspectos, a água é um solvente universal, que 

propicia saúde, conforto e riqueza ao homem através dos seus incontáveis usos.  

 Esse elemento natural pode ser classificado em água doce, salobra e salina, 

distribuída de forma desigual na superfície terrestre. Segundo Miller (2007), apenas 

uma pequena fração da reserva de água do mundo é composta por água doce 

disponível para o uso humano. De toda a água planetária, 97,4%, é encontrada nos 

oceanos e lagos salinos, restando apenas 2,6% na forma de água doce. Desta 

pequena fração, 1,98 % está nas calotas polares e geleiras, 0,59% nas águas 

subterrâneas e somente 0, 014% é encontrada na forma de água doce disponível 

(lagos, rios, vapor de água atmosférico, umidade do solo).  

  A importância da água não está relacionada apenas às suas funções na 

natureza, mas ao papel que exerce na saúde, economia e qualidade de vida. É 

importante para as formações hídricas atmosféricas, influenciando o clima das 

regiões.  

 Do ponto de vista cultural, a água também exerce papel importante fazendo 

parte da construção e crescimento de civilizações, como a exemplo das civilizações 
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mesopotâmicas e egípcias que se desenvolveram ao longo dos rios Tigre e Eufrates 

e rio Nilo, respectivamente. 

 A proximidade com a água foi um fator preponderante no crescimento e 

desenvolvimento das civilizações e cidades atuais que a utiliza para seus diversos 

fins. O homem tem usado a água não apenas para manter suas necessidades 

pessoais diárias (alimentação, funcionamento adequado do corpo, higiene), mas 

também e, principalmente para propósitos socioeconômicos. E, como se trata de um 

componente essencial para a vida humana em seus múltiplos usos, bem como para 

a dinâmica de todos os sistemas ambientais, a água, pode ser valorada como 

serviço ambiental (TOMASONI; PINTO, 2009). 

 Morais e Jordão (2002) enfatizam que os ambientes aquáticos são utilizados 

em todo o mundo com distintas finalidades, entre as quais se destacam o 

abastecimento de água (doméstico e industrial), a geração de energia, a irrigação, a 

navegação, a aquicultura, a harmonia paisagística, dessedentação de animais, 

preservação da fauna e da flora, criação de espécies, diluição e transporte de 

despejos. Os usos que mais demandam água são a irrigação para a produção de 

alimentos (70%), o uso industrial (23%) e doméstico (7%) (ESTEVES, 2011). 

 Segundo Esteves (2011), os usos da água são classificados como usos de 

forma consultiva e não consultiva. Esta classificação se dá em função da quantidade 

hídrica demandada e as perdas quali-quantitativas geradas.  

 Conforme Lanna (1997), a sociedade ampliou a diversidade de usos da água 

e o quadro tornou-se complexo com o aparecimento das demandas conflitantes, em 

que, nas regiões industrializadas, de exploração mineral e de concentração de 

população, ocorre à degradação dos recursos hídricos e aparecem conflitos com 

aqueles usuários que demandam condições qualitativas melhores.  

  Em geral, o consumo de água cresce com o melhoramento do nível de vida e 

com o desenvolvimento do núcleo urbano. Quanto maior o tamanho, maiores são as 

demandas industriais e comerciais de uma dada localidade. Outros fatores sociais, 

econômicos e climáticos também poderão influir nesses consumos.  
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3.1.1. Usos consultivos 

 

 Os usos consultivos são aqueles que em geral conflituam com quaisquer 

outros usos em função da retirada de água que provocam no sistema aquático.  A 

água captada neste modo de uso, na maioria das vezes, não retorna ao sistema nas 

mesmas condições em que foi retirada, provocando prejuízos qualitativos e 

quantitativos para o sistema. O uso da água deve ser identificado como consuntivo, 

quando ocorrer a redução do volume de água de um corpo d’água, resultando em 

alteração da disponibilidade (XAVIER et al., 2008). 

 Segundo Carvalho et al. (2007), o uso consultivo é aquele em que é retirada 

uma determinada quantidade de água dos mananciais, que depois de utilizada, é 

devolvida em quantidade menor e/ou com qualidade inferior. De acordo com Tucci 

(2006), no Brasil, os usos consultivos da água se distribuem em irrigação (63%), 

abastecimento humano (18%), setor industrial (14%) e uso animal (5%). 

 A estimativa da área irrigável no Brasil é da ordem de 29,6 milhões de 

hectares, sendo que no período de 1975-2003 houve a incorporação média anual de 

cerca de 78 mil hectares de solos à prática da irrigação (MMA, 2006). O alto 

consumo de água neste tipo de atividade provoca perdas significativas, levando ao 

desperdício e à contaminação, tanto das águas superficiais quanto subterrâneas. De 

fato, somente o uso eficiente no processo da irrigação pode controlar os prejuízos 

causados ao recurso hídrico e ao solo.  

 Os usos da água nas indústrias variam de acordo com o ramo e a tecnologia 

de que dispõem em seus processos. A água é usada desde a sua incorporação nos 

produtos até a lavagem de materiais, equipamentos e instalações, nos sistemas de 

refrigeração e geração de vapor. Porém, como todo uso consultivo, apesar de trazer 

conforto para o nosso dia a dia, o uso industrial é um dos principais fatores de 

poluição hídrica. A água resultante do uso industrial pode carregar resíduos tóxicos, 

como metais pesados e restos de materiais em decomposição. 

 No que diz respeito ao abastecimento doméstico, o consumo da água na área 

urbana é maior que o da área rural, em função das diferenças no estilo de vida que 

refletem no padrão de consumo. 

 Segundo os estudos do Atlas Brasil, dos 5.565 municípios brasileiros 

analisados, 55% precisariam investir até 2015 um total de R$ 22,2 bilhões no setor 

de abastecimento para garantir a oferta adequada de água (ANA, 2011). Além disso, 
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existe a interface do saneamento com os recursos hídricos, como se verifica na 

questão do tratamento de esgoto. Os baixos índices de coleta e tratamento de 

esgoto contribuem para o agravamento da incidência de doenças de veiculação 

hídrica, o que compromete a qualidade das águas superficiais, e em alguns casos, 

até mesmo inviabiliza o seu uso. 

 A contaminação do sistema público de abastecimento de água por esgoto é 

preocupante, pois é responsável por inúmeros casos de enterites, diarreias infantis e 

doenças epidêmicas; além dos vírus comumente encontrados nas águas 

contaminadas por dejetos humanos. Dessa forma, torna-se imprescindível, o seu 

tratamento adequado, de modo que a água possa apresentar condições adequadas 

para o uso pela sociedade. 

 De acordo com o último estudo realizado para o levantamento dos usos dos 

recursos hídricos das bacias do Leste, o qual a BHRA faz parte, os principais usos 

consultivos da água no rio Almada são para o abastecimento humano, irrigação, 

dessedentação de animais e em menor escala para as indústrias.  

 

Abastecimento humano 

 

 O serviço de abastecimento de água na maioria dos municípios da Bacia do 

rio Almada é operado pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento – Embasa, 

como os municípios de Almadina, Coaraci, Ilhéus e Uruçuca.  A cidade de Itabuna 

tem seus serviços fornecidos pela Empresa Municipal de Águas e Saneamento – 

EMASA. Já os municípios de Ibicaraí e Itajuípe são operados pela Fundação 

Nacional de Saúde – FNS e a sede municipal de Barro Preto pela prefeitura (SAAE). 

Nos municípios de Itabuna, Coaraci e Uruçuca, o manancial utilizado para captação 

é o próprio rio Almada (Superintendência de Recursos Hídricos, 1997).  

 

Irrigação, abastecimento animal e industrial 

 

 As atividades agrícolas que utilizam a irrigação nas bacias do Leste são 

predominadas pelas culturas permanentes como o cultivo do cacau, banana, 

mandioca, coco-da-bahia e dendê. No entanto, na porção da bacia do rio Almada, 

são poucas as áreas que demandam água para irrigação, sendo os municípios de 

Coaraci e Ilhéus aqueles que mais se destacam.  
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 No setor industrial a água utilizada por algumas empresas dos distritos de 

Ilhéus e Itabuna, é fornecida pela entidade responsável local. Em alguns casos, elas 

utilizam a captação em poços ou diretamente no rio. Um levantamento realizado pela 

Superintendência de Recursos Hídricos, 1997, foi estimado um consumo 

aproximado de 0,032 m3/s para o consumo de água realizado pelas indústrias.  

 

Energia Elétrica 

 

 As bacias da região Leste não possuem potencial para aproveitamento 

hidrelétrico. Os municípios da bacia do rio Almada e das bacias do Leste como um 

todo recebem energia diretamente da Usina Hidrelétrica do Funil (localizada na bacia 

hidrográfica do rio de Contas), sendo transmitidas para algumas subestações 

localizadas no interior da bacia (SRH, 1997).  

 

3.1.2. Usos não consultivos 

  

 O uso não consultivo é aquele em que é utilizada uma parte da água dos 

mananciais e que é devolvida aos mesmos em igual quantidade e qualidade, ou 

ainda nos usos em que a água serve apenas como veículo para uma determinada 

atividade; ou seja, a água não é consumida durante seu uso (CARVALHO et al., 

2007).  

 Rebouças (2002), afirma que os usos não consultivos utilizam a água em 

seus próprios mananciais sem precisar retirá-la do sistema de captação; ou após 

sua captação, retornando integralmente aos seus mananciais. Por exemplo: a 

geração de energia elétrica, a navegação, a diluição de efluentes, a preservação da 

flora e fauna e a recreação. 

 A navegação, um dos mais antigos meios de transporte, é também aquele 

que provoca menor impacto no ambiente, desde que se tomem as medidas 

necessárias para evitar acidentes com danos ambientais. O que talvez privilegie 

esse modo de transporte frente aos outros, com relação ao meio ambiente, é que a 

navegação em corrente livre não seciona nenhum ecossistema, uma vez que o rio 

ou lago faz parte de ecossistemas mais amplos (SANTOS, 2002). 

 O aproveitamento da energia hidrelétrica é a principal forma de uso não 

consultivo da água. No Brasil, as usinas hidrelétricas respondem por cerca de 90% 
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da produção de energia elétrica (MMA/MEC, 2005). Foram construídas grandes 

usinas, como as de Itaipu, Tucuruí e Sobradinho. Além do alto custo da construção, 

usinas hidrelétricas de grande porte geralmente causam um grande impacto 

ambiental nas regiões onde são instaladas, pois tendem a alagar áreas extensas, 

com sérios reflexos sobre o meio físico, os ecossistemas, a qualidade da água e 

sobre a população local, necessitando da adoção de critérios de construção e 

localização que minimizem os impactos ambientais. 

 Outras formas de uso não consultivo são as atividades relacionadas à 

recreação, lazer, harmonia paisagística e turismo. Elas estão diretamente 

relacionadas à qualidade da água, principalmente aquelas destinadas à recreação 

de contato primário, como a natação, o esqui-aquático e o mergulho, que devem 

seguir os padrões estabelecidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente para 

águas doces. No entanto, todas estas atividades (consultivas e não consultivas), em 

maior ou menor escala, oferecem riscos ao ambiente aquático quando manejadas 

sem controle e fiscalização adequados.  

 Na bacia do rio Almada os usos não consultivos estão principalmente 

relacionados aos despejos domésticos e industriais sem tratamento adequado. A 

atividade pesqueira encontra-se ainda como artesanal e a navegação é utilizada 

como meio de transporte (SRH, 1997). 

 As demandas totais por água para a Bacia do rio Almada, está representada 

no quadro 1. Pode-se observar que o abastecimento humano é o tipo de uso que 

mais demanda água, seguida pelo abastecimento animal e industrial. 

 

Quadro 1 – Demanda de água na BHRA por setor usuário e tipo de manancial (m3/s) 

Usos Manancial Total 

Superficial Subterrâneo  

Abastecimento Urbano 1,749 __ 1,749 

Abastecimento Industrial 0,028 0,004 0,032 

Abastecimento Animal 0,095 __ 0,095 

Esgotamento Sanitário* 2.346,92 __ 2.346,92 

* Demanda para diluição de carga orgânica (kgDBO/dia). 
Fonte: PDRH, 1997/ Costa, 2002.  
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3.2. Bacias hidrográficas e qualidade da água 

. 

 Diversas definições de bacia hidrográfica foram formuladas ao longo do 

tempo pelos pesquisadores na tentativa de incluir todos os aspectos inerentes a este 

sistema em um mesmo conjunto. Percebe-se, nas definições destes autores, grande 

semelhança e consideração ao recorte espacial, baseado na área de concentração 

de determinada rede de drenagem (TEODORO et al., 2007). 

 Para Gonçalves (2009), as definições de bacia hidrográfica apontam para 

uma importante reflexão e mudança de atitude, tendo em vista a questão da 

qualidade e quantidade de água necessária ao bem estar da sociedade. 

 Na perspectiva de um estudo hidrológico, o conceito de Bacia Hidrográfica 

(BH) envolve explicitamente o conjunto de terras drenadas por um corpo d’água 

principal e seus afluentes e representa a unidade mais apropriada para o estudo 

qualitativo e quantitativo do recurso água e dos fluxos de sedimentos e nutrientes 

(PIRES et al., 2005). 

 Ainda de acordo com Pires et al. (2005), a adoção do conceito de BH vem 

sendo utilizada por muitos pesquisadores para a determinação dos aspectos que 

envolvem as questões da água e seus usos múltiplos, enfatizando que a estratégia 

desta abordagem é a de comprometer os usuários, responsabilizando-os pela 

manutenção da integridade dos recursos hídricos. 

 Segundo Carvalho et al. (2007), a BH corresponde a uma área definida 

topograficamente, drenada por um curso d’água ou por um sistema conectado de 

cursos d’água, tal que toda a vazão converge para uma mesma saída.   

 Para Tundisi (2006), a BH é uma unidade de abordagem adequada para pro-

porcionar a elaboração de um banco de dados sobre componentes biogeofísicos, 

econômicos e sociais que drenam para rio, lago, represa ou oceano, considerando 

que todos os aspectos ao redor da mesma devem ser relevantes para a sua 

caracterização, manutenção e conservação. Estes fatores, além de proteger a 

integridade de suas águas, beneficiam a vegetação, o solo, a população e todos os 

constituintes presentes.  

 Apesar da importância que as bacias exercem para o desenvolvimento 

sustentável municipal, regional e local, a qualidade e a quantidade de suas águas 

vêm sendo cada vez mais afetadas por alterações antropogênicas. O crescimento 

demográfico e o desenvolvimento social e econômico aumentam a demanda por 
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água e provocam alterações de ordem física, química e biológica nos ecossistemas 

aquáticos. 

 O impacto das atividades humanas na qualidade das águas tem tomado 

grandes proporções decorrendo de um conjunto de fatores. De acordo com 

Salomoni et al. (2007),  as alterações antrópicas nas bacia hidrográficas provocam 

ameaças à qualidade e vitalidade das águas e mudanças na composição química, 

física e em suas características biológicas. Algumas dessas mudanças vêm de 

intervenções diretas, como as barragens, reservatórios e canais. No entanto, a 

maioria das alterações provém do uso inadequado do solo e da água e das fontes 

não pontuais e pontuais. 

 A informação sobre a qualidade da água é necessária para que se conheça a 

situação dos corpos hídricos com relação aos impactos na bacia hidrográfica e é 

essencial para que se planeje sua ocupação e seja exercido o necessário controle 

dos impactos. 

 Apesar de muitos trabalhos desenvolvidos na área de qualidade da água, 

pouco ainda se sabe sobre a real situação dos ecossistemas aquáticos continentais, 

principalmente devido às dificuldades em realizar o levantamento de todas as 

variáveis bióticas e abióticas necessárias para uma avaliação rigorosa e adequada. 

 A qualidade da água é um conceito relativo que depende diretamente do uso 

a que se destina seja balneabilidade, consumo humano, irrigação, transporte e 

manutenção da vida aquática. Para cada um dos usos existe um padrão de 

qualidade especificado pela legislação.  

 Quando se utiliza o termo "qualidade de água", é necessário compreender 

que esse termo não se refere, necessariamente, a um estado de pureza, mas 

simplesmente às suas características químicas, físicas e biológicas, e que, conforme 

essas características são estipuladas diferentes finalidades para a água. Assim, a 

política normativa nacional de uso da água, como consta na resolução do CONAMA 

(Conselho Nacional do Meio Ambiente), procurou estabelecer parâmetros que 

definem limites aceitáveis de elementos estranhos, considerando os seus diferentes 

usos (MERTEN; MINELA, 2002). 

 Tradicionalmente, as análises físicas e químicas da água são as mais usadas 

na identificação de resíduos e fontes de poluentes, tanto de origem industrial como 

doméstica. A depender do objetivo da pesquisa e dos critérios adotados pelo 

pesquisador, diferentes tipos de metodologia podem ser utilizados.  
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 Coelho (2001) avaliou a qualidade da água do córrego Franquinho, situado na 

zona leste de São Paulo, baseando-se no Índice de Preservação da Vida Aquática 

(IVA) e em análises físicas e químicas (como DQO, coliformes fecais, condutividade 

elétrica, sólidos sedimentáveis), biológicas e ecotoxicológicas.  

  Bollmann e Edwiges (2008) avaliaram o estado geral da qualidade das águas 

do rio Belém, em Curitiba (PR), utilizando duas abordagens de indicadores: os 

quantitativos e os perceptivos. No primeiro, os autores utilizaram o IQA (índice de 

Qualidade da Água da National Sanitation Foundation) e no segundo foram 

aplicados protocolos perceptivos (Indicador de Intensidade Antrópica e Indicador de 

Valor de Habitat) como ferramenta complementar ao IQA, que demonstraram perda 

progressiva da qualidade da água d Rio Belém.  

 Baio (2009) estudou a qualidade da água dos corpos d’água pertencentes ao 

município de São Carlos (SP) para verificar o grau de contaminação dos mesmos e 

propondo um índice de qualidade da água específico (IQAsc) para o período 

chuvoso e outro para o período seco, por considerar que o fator sazonalidade é 

muito importante na qualidade dos cursos d’água desse município. 

 Gonçalves (2009), fez uma avaliação da qualidade da água no rio 

Uberabinha, em Minas Gerais, através do cálculo do Índice de Qualidade das Águas 

(IQA) e do Índice de Toxicidade (IT), utilizando os dados do monitoramento realizado 

pelo Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE), no período 2007-2008 e, 

posteriormente, propondo o enquadramento do rio. 

 Silva et al. (2010), considerando que o nitrogênio e o fósforo podem levar os 

corpos d’água à eutrofização, avaliaram a qualidade das águas do rio São Francisco 

Falso, Tributário do reservatório de Itaipú, Paraná,  utilizando o Índice do Estado 

Trófico (IET). Estudo semelhante foi realizado por Abrahão (2006), o qual verificou o 

impacto de efluentes na qualidade da água do riacho Mussuré na Paraíba, chegando 

a conclusão que o rio apresenta alto grau de degradação e suas águas representam 

risco para a população usuária. 

 As pesquisas relativas à qualidade da água, em geral são realizadas com o 

intuito de contribuir com informações a respeito da situação em que se encontra o 

corpo hídrico, colaborando com os programas de monitoramento e recuperação. 

Com esse intuito, Cunha e Calijuri (2010) avaliaram a qualidade da água do rio 

Pariquera-Açu, em São Paulo, utilizando as curvas de probabilidade de 
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incompatibilidade da qualidade da água com o enquadramento legal dos sistemas 

aquáticos brasileiros.  

 As curvas de probabilidade fornecem informações significativas da qualidade 

da água, servindo de base para orientar a implantação de ações relacionadas à 

conservação e manutenção da qualidade do ambiente, da multiplicidade de usos a 

que a água se destina e principalmente à sustentabilidade dos recursos hídricos. A 

proposta metodológica implementada por Cunha e Calijuri (2010), auxilia nas 

medidas de monitoramento da qualidade da água dos recursos hídricos.  

 Deste modo, as curvas de probabilidade foram adotadas no desenvolvimento 

desta pesquisa com o intuito de complementar pesquisas já realizadas no rio 

Almada.  

 

3.3. A questão institucional e os padrões de qualidade da água 

  

 A questão institucional brasileira, no que diz respeito aos recursos hídricos, 

tem passado por um cenário de transição com a melhoria na regulamentação das 

legislações para este setor. Tucci et al. (2003), destacam que a água é um dos 

fatores ambientais que tem suscitado grande preocupação por parte dos 

planejadores e que os maiores desafios, no Brasil, são a consolidação dos aspectos 

institucionais do gerenciamento, o controle no uso nas grandes metrópoles, a 

preservação ambiental e o controle da poluição difusa nos recursos hídricos.  

 No Brasil, as questões relacionadas à gestão dos recursos hídricos são 

desenvolvidas através da aplicação dos instrumentos da Política Nacional de 

Recursos Hídricos (PNRH), promulgada pela lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997 

(MMA, 2006). A Política Nacional de Recursos Hídricos foi um marco nos aspectos 

institucionais da preservação e cuidado com os recursos aquáticos, trazendo em 

seus fundamentos aspectos importantes que privilegiam a utilização racional e a 

participação social para uma gestão equilibrada e sustentável.  Sua inovação está 

em propor uma gestão descentralizada dos recursos, contando com a participação 

tanto do poder público como da comunidade articulando o planejamento dos 

recursos hídricos juntamente com o dos setores usuários e com os planejamentos 

regional, estadual e nacional, objetivando uma gestão sistemática, sem dissociação 

dos aspectos de quantidade e qualidade.  
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 A promulgação priorizou a bacia hidrográfica, passando a mesma a ser 

definida como unidade territorial para implementação da PNRH e do Sistema 

Nacional Gerenciamento de Recursos Hídricos (SNGRH), incluindo uma gestão 

participativa e integrada.  De acordo com Carvalho (2005), a aprovação da lei 

9.433/97 que além de instituir a PNRH, criou o Sistema Nacional de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos, foi uma clara opção brasileira pelo uso de entidades 

sistêmicas de gestão. 

 Os instrumentos da PNRH são: os planos de recursos hídricos; o 

enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes 

da água; a outorga dos direitos de uso dos recursos hídricos; a cobrança pelo uso; a 

compensação a municípios e os sistemas de informação sobre os recursos hídricos.  

 Muitas outras contribuições importantes para a preservação dos recursos 

hídricos também aconteceram antes da promulgação da PNRH. A Política Nacional 

do Meio Ambiente através do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), de 

1981, foi a responsável por instituir o Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), em 6 de junho de 1991.  

 O CONAMA é um órgão consultivo e deliberativo que dentre as suas 

competências está a de estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle 

à manutenção da qualidade do meio ambiente, com vistas ao uso racional dos 

recursos ambientais, principalmente os hídricos (MMA, 2012). Seus atos são 

divididos em Resoluções, Moções e Recomendações. As mais utilizadas são as 

Resoluções que são responsáveis por tratar de questões vinculadas a diretrizes e 

normas técnicas, critérios e padrões relativos à proteção ambiental e ao uso 

sustentável dos recursos ambientais. No exercício de sua competência, o CONAMA 

editou a Resolução nº 020, de 1986, que inaugurou, no âmbito nacional, a gestão da 

qualidade das águas. 

 A Resolução CONAMA nº 020 de 1986, recentemente foi revogada pela 

Resolução nº 357 de 17 de março de 2005. A Resolução nº 357/2005, utilizada 

nesta dissertação, trata da classificação das águas de acordo com suas utilizações e 

respectivos padrões de qualidade e diretrizes ambientais para o seu 

enquadramento, considerando que o enquadramento dos corpos de água deve estar 

baseado não necessariamente no seu estado atual, mas nos níveis de qualidade 

que deveriam possuir para atender as necessidades da comunidade. A mesma 

resolução considera ainda que classificar as águas em doces, salobras e salinas é 
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essencial à defesa de seus níveis de qualidade, avaliados por condições e padrões 

específicos, de modo a assegurar seus usos preponderantes. 

 De acordo com a Resolução nº 357 de 2005 em seu capítulo l, artigo 4º, as 

águas doces são classificadas quatro classes: Classe Especial, Classe 1, Classe 2 e 

Classe 3. A Classe 2, a qual o rio Almada faz parte, estabelece que as águas que 

fazem parte desta classe podem ser destinas aos seguintes usos:  ao abastecimento 

humano, após tratamento convencional; à proteção das comunidades aquáticas; à 

recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, 

conforme Resolução CONAMA nº 274, de 2000, à irrigação de hortaliças, plantas 

frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público 

possa vir a ter contato direto e à aquicultura e à atividade de pesca. 

 A mesma Resolução foi utilizada para estabelecer os limites aceitáveis para 

os parâmetros físicos, químicos e microbiológicos da água. Estes limites foram 

utilizados nesta pesquisa para alguns parâmetros selecionados para a avaliação da 

qualidade da água do rio Almada. 

 O objetivo do enquadramento dos corpos de água é assegurar a qualidade de 

água compatível com os usos preponderantes de uma bacia hidrográfica por meio 

de ações que visem atingir objetivos determinados de qualidade e diminuir os custos 

de combate à poluição das águas, mediante ações preventivas permanentes 

(Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, 2012).  

 No Estado da Bahia, o enquadramento dos corpos d’água em classes, 

segundo os seus usos preponderantes, é estabelecido pela lei nº 11612 de 2009 que 

dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos, o Sistema Estadual de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos e apresenta metas de qualidade que devem 

ser atendidas em determinado espaço temporal, incluindo como um de seus 

objetivos a compatibilização do uso da água com os objetivos estratégicos da 

promoção social, do desenvolvimento regional e da sustentabilidade ambiental.  

 De acordo com o Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

(INEMA, 2012), no Estado da Bahia, a maioria dos rios não está enquadrado e 

aqueles que estão, tiveram o seu enquadramento embasado por uma resolução 

defasada para os dias atuais. Assim, a resolução CONAMA nº 357 de 2005 

estabelece, em seu art. 42, que enquanto não aprovados os respectivos 

enquadramentos, as águas doces serão consideradas de Classe 2, exceto se as 
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condições de qualidade atuais forem melhores, o que determinará a aplicação da 

classe mais rigorosa correspondente. 

Como as propostas de enquadramento dos corpos d’água da Bahia estão em 

fase de elaboração e, tendo em vista a necessidade emergencial de serem 

estabelecidos critérios técnicos para a outorga de lançamento de esgotos 

domésticos e outros efluentes líquidos, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos 

(CONERH) estabelece, através da resolução 36, que o INEMA com base em 

estudos técnicos, poderá definir a classe correspondente a ser adotada para o 

enquadramento dos corpos d’água, de forma transitória, com posterior aprovação do 

Conselho Estadual (SEIA, 2010).  

O Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SEGRH) 

apresenta em sua composição os Comitês de Bacias Hidrográficas. Os mesmos são 

formados por representantes dos poderes públicos (municipal, estadual e federal), 

da sociedade civil e dos usuários da água (dos setores de irrigação, abastecimento 

humano, energia elétrica, navegação, lazer, turismo e pesca) e que tem a 

responsabilidade de discutir a situação dos mananciais e seus problemas 

socioambientais, de dialogar com todos os interessados na questão da água, definir 

a prioridade da aplicação dos recursos públicos, como a revitalização da bacia, 

aprovar os Planos de Bacia, e buscar solucionar, em primeira instância, os 

problemas e conflitos de interesse dos usos da água na bacia.  

O Comitê de Bacias Hidrográficas do Leste, a qual BHRA faz parte, foi criado 

através do decreto do Governo do Estado da Bahia de 22 de março de 2006, 

incluindo como sua área de atuação a Região Administrativa da Água I, 

apresentando os seguintes limites geográficos: ao Norte, a Bacia Hidrográfica do Rio 

das Contas; ao Sul e ao Oeste, a Bacia Hidrográfica do Rio Pardo e ao Leste, o 

Oceano Atlântico.  

Segundo informações não formais do Instituto do Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos, o Plano de Bacias do Leste está em fase de construção. Reuniões estão 

acontecendo nos municípios que fazem parte da Bacia para escolha dos 

componentes e, a partir daí, elaborar ações para enfrentar os problemas ali 

encontrados.  

Como já foi dito anteriormente, é em função dos usos da água que são 

estabelecidos limites máximos permitidos de impurezas ou poluentes na água. Estes 

níveis máximos são os conhecidos padrões de qualidade da água que variam para 
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cada tipo de uso. Desta forma, os padrões de potabilidade são diferentes dos de 

balneabilidade, que por sua vez, são diferentes aos estabelecidos para a água de 

irrigação ou destinada ao uso industrial.  

Estes padrões são embasados por um suporte legal e devem ser cumpridos 

por força da legislação e entidades (federais, estaduais e municipais). No entanto, a 

falha na fiscalização, a falta de investimentos em ações preventivas por parte das 

entidades também contribuem diretamente para a poluição desregrada que acomete 

os sistemas aquáticos.  
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Capítulo 2 
 
 
 
4. ÁREA DE ESTUDO 
 
4.1. Caracterização da bacia hidrográfica do rio Almada 
 
 A bacia hidrográfica do rio Almada (BHRA) destaca-se como um dos 

principais sistemas naturais da Região Cacaueira, onde se encontra área 

significativa do bioma Mata Atlântica; além de florestas secundárias, restingas e 

manguezais (GOMES et al., 2010). Esta bacia está localizada na Região Sul do 

Estado da Bahia, englobando área dos municípios de Almadina, Coaraci, Ibicaraí, 

Barro Preto, Itajuípe, Itabuna, Ilhéus e Uruçuca (Figura 1). Possui uma área de 

drenagem de aproximadamente 1.545 km² (CALAZANS et al., 2005) e perímetro de 

332,4 km (GOMES et al., 2010). Seu curso principal, o rio Almada apresenta uma 

extensão de 138 km, desde a sua nascente na Serra do Chuchu, em Almadina, até 

sua foz na Barra de Itaípe, em Ilhéus (GOMES et al., 2010). 

 

Figura 1 Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Almada (BHRA). 
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 A área de estudo, segundo a classificação de Köppen, apresenta três 

domínios climáticos distribuídos na parte costeira (Af – clima tropical úmido), na 

parte central (Am – clima de monção) e na parte oeste (Aw – clima tropical com 

estação seca de inverno). O clima da bacia pode ser classificado como quente e 

úmido com variações que determinam a caracterização do clima tropical superúmido 

na costa e o tropical úmido, no interior (ROEDER, 1975 apud Santana, 2011). 

 De acordo com trabalho realizado por Gomes et al. (2010), a BHRA apresenta 

acentuado desnível entre a baixada litorânea (0 a 80m) e as serras do Pereira e do 

Chuchu (180 a 370m), localizadas na parte oeste da bacia.  

 A bacia é geologicamente integrante da unidade geotectônica denominada 

Cráton do São Francisco e pertence ao domínio geotectônico/geocronológico 

Escudo Oriental da Bahia e, em menor extensão, à Província Costeira e Margem 

Continental. A primeira corresponde aos limites do Cráton do São Francisco, de 

idade pré-cambriana, enquanto a segunda é constituída pelas bacias costeiras 

mesocenozóicas, representadas pela Bacia Sedimentar do Rio Almada (GOMES et 

al., 2010). 

 As unidades de solos identificadas na bacia foram: ARGISSOLO 

VERMELHO-AMARELO Distrófico, ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Eutrófico, 

ESPODOSSOLO FERROCÁRBICO Hidromórfico, LATOSSOLO AMARELO Coeso, 

ARGISSOLO AMARELO Distrófico, LUVISSOLO CRÔMICO Órtico e NEOSSOLO 

QUARTZARÊNICO (BAHIA, 2001).  

 A Lagoa Encantada que faz parte do sistema hídrico da BHRA foi instituída 

Área de Proteção Ambiental (APA) em 1993, pelo Decreto n° 2.217. Porém, a 

poligonal da APA da Lagoa Encantada foi alterada em 2003 pelo Decreto n° 8.650 

(BAHIA, 2003), passando a abranger além do município de Ilhéus, os municípios de 

Uruçuca, Itajuípe, Coaraci e Almadina, e a perfazer uma área total estimada de 

157.745h, cobrindo cerca de 84,6% da área da BHRA e denominar-se APA da 

Lagoa Encantada e Rio Almada (BARROS, 2005). Contudo, o governo do Estado da 

Bahia publicou o Decreto 11.003 de 09/04/2008 tornando de utilidade pública, uma 

área de terra de 1.701ha localizada no município de Ilhéus e dentro da APA, para 

construção de um Pólo Industrial e de Serviços e um novo Porto para exportação de 

minérios e outros produtos, denominado Complexo Intermodal Porto Sul.  
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4.1.1. Contextualização Histórica  

  

 A chegada dos europeus ao sul da Bahia, microrregião Ilhéus-Itabuna, impôs 

uma nova cultura aos índios que habitavam a região, influenciando sua conformação 

socioespacial. 

 Após a divisão do Brasil nas chamadas capitanias hereditárias, em 1534, 

coube ao português Jorge de Figueredo Correia a capitania de São Jorge dos 

Ilhéus, delimitada ao sul pela capitania de Porto Seguro e atingindo ao norte uma 

região um pouco além da ilha de Tinharé, onde atualmente se encontra Morro de 

São Paulo. Em 1761, a Capitania de São Jorge dos ilhéus foi elevada à condição de 

comarca e em 1881, à condição de cidade (NBH, 2001a).  

 Inicialmente, a colonização foi baseada no extrativismo das riquezas naturais. 

Em seguida, veio o ciclo da cana-de-açúcar, que até o século XVII foi responsável 

pelo principal produto econômico local (QUEIROZ, 1996). 

 O cacau, originário das florestas equatoriais, foi introduzido na região por 

volta de 1746, com sementes trazidas do Pará por franceses. Em 1822, imigrantes 

alemães ampliaram as áreas de cultivo para os arredores de Ilhéus, na beira do rio 

Almada (QUEIROZ, 1996). 

 A lavoura cacaueira gerou maior dinamismo econômico e populacional. O 

cacau se adaptou muito bem à região, através do sistema cacau-cabruca, utilizado 

até hoje e que contribui para a preservação de remanescentes de Mata Atlântica. O 

sistema cacau-cabruca é um termo regional utilizado no sul da Bahia empregado 

para caracterizar uma forma de plantio de cacauais que é altamente eficiente, pois 

gera recursos financeiros conservando fragmentos da floresta.   

  A economia foi baseada durante quase 150 anos nos grandes latifúndios 

cacaueiros. No entanto, com a baixa dos preços no mercado internacional e o 

intenso ataque de uma praga conhecida como “vassoura de bruxa” (originária do 

fungo Moniliophtora perniciosa) que devastou grande parte da lavoura, iniciou-se 

uma profunda crise na cacauicultura, com grandes impactos na região, a partir de 

1986.  

 De acordo com Gomes et.al. (2010), a decadência do sistema produtivo do 

cacau influenciou diretamente na dinâmica regional, tanto no que se refere à 

mobilidade populacional espacial como na mobilidade socioocupacional. Muitos 

perderam o emprego, indo morar nas periferias de Ilhéus e Itabuna e trabalhando 
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em subempregos e atividades de baixa qualificação profissional e remuneração. 

Outros se tornaram profissionais liberais, comerciantes e prestadores de serviço. Os 

cacauicultores que restaram buscaram o apoio de novas técnicas como o 

melhoramento genético, enxertos, novas formas de cultivo para aumentar a 

produtividade. Ou substituíram o cacau pela pecuária, eucalipto e produtos de 

subsistência, atendendo necessidades mais imediatas de alimentação. 

 Como alternativa de subsistência, muitos proprietários substituíram as 

lavouras por pastagens, com consequências ambientais como o desmatamento, o 

aumento dos processos erosivos, o assoreamento dos rios, a lixiviação dos solos e o 

comprometimento dos ecossistemas associados à Mata Atlântica, os quais afetam 

diretamente a qualidade dos recursos hídricos. Outras alternativas para a crise têm 

sido a diversificação de culturas, o turismo e a indústria. 

 Apesar de sua relevância, a BHRA revela um histórico de ocupação 

desordenada. Os principais conflitos ambientais observados na área da bacia estão 

associados à falta de saneamento básico, visto que os dejetos são lançados in 

natura nos rios; à pesca predatória; além da ação criminosa de caçadores e da 

retirada de madeira nativa. Na zona costeira somam-se ainda à expansão urbana 

desordenada, a erosão costeira e a pressão das atividades turísticas (GOMES et al., 

2010). 

 
4.2. Caracterização dos municípios da bacia hidrográfica do rio Almada 
 
4.2.1. Aspectos Demográficos 
 
 Todos os municípios inseridos na BHRA tiveram seu histórico demográfico 

influenciado pelo período cacaueiro.  Antes da queda da cacauicultura, a maior parte 

da população residia nas fazendas locais. Com o seu declínio, se iniciaram grandes 

mudanças sociais, econômicas e demográficas. Acentuaram-se as migrações com o 

aumento da população e busca de outras formas de sobrevivência.  

 Gomes et al. (2010) afirmam que a microrregião Ilhéus – Itabuna tem sofrido 

grandes transformações, no que diz respeito à sua configuração socioespacial, 

devido à crise da monocultura do cacau. 

 A tabela 1 apresenta a evolução da população dos municípios inseridos na 

BHRA, entre os anos de 1980 e 2010. 
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Tabela 1 População urbana, rural e total dos municípios da BHRA, 1980 - 2010 
 

Ano População Almadina Barro 
Preto 

Coaraci Ibicaraí Ilhéus Itabuna Itajuípe Uruçuca 

1980 
 
 

Urbana 
Rural 
Total 

4.797 
4.349 
9.146 

3.396 
4.804 
8.200 

16.353 
11.059 
27.412 

18.160 
12.818 
30.978 

80.831 
50.625 
131.456 

137.724 
15.615 
153.339 

12.840 
12.146 
24.986 

9.571 
12.365 
21.936 

1991 Urbana 
Rural 
Total 

6.028 
3.976 
10.004 

4.589 
6.012 
10.601 

21.659 
9.405 
31.064 

19.332 
11.228 
30.560 

144.232 
79.518 
223.750 

177.561 
7.716 
185.277 

15.972 
8.959 
24.931 

9.040 
21.723 
30.763 

2000 Urbana 
Rural 
Total 

5.416 
2.446 
7.862 

5.159 
3.443 
8.602 

23.269 
4.583 
27.852 

19.333 
9.528 
28.861 

162.125 
60.002 
222.127 

191.184 
5.491 
196.675 

16.123 
6.388 
22.511 

14.158 
6.165 
20.323 

2010 Urbana 
Rural 
Total 

5.080 
1.277 
6.357 

5.295 
1.158 
6.453 

19.130 
1.834 
20.964 

17.885 
6.387 
24.272 

155,281 
28.955 
184.236 

199.643 
5.024 
204.667 

16.839 
4.242 
21.081 

15.779 
4.058 
19.837 

Fonte: GOMES et al. (2010). 

 

 As maiores concentrações populacionais estão localizadas nos municípios de 

Itabuna e Ilhéus, com populações de 204.667ha e 184.236ha, respectivamente. 

Segundo dados do IBGE (2010), apesar de apresentarem maior IDH (Índice de 

Desenvolvimento Humano), estes municípios também possuem maior problemas 

sociais, como favelização, desigualdade social, pobreza e miséria. Entre os 

problemas mais graves estão a precariedade do saneamento básico e a disposição 

inadequada dos resíduos sólidos (NBH, 2001).  

 De acordo com os dados da tabela 1, é evidente a influência da crise 

cacaueira na variável populacional dos municípios, com o aumento da população em 

Ilhéus e Itabuna e diminuição nos demais municípios, em virtude da dificuldade de 

inserção no mercado de trabalho. Entre os municípios, o mais afetado pelo êxodo 

rural foi Coaraci, com uma queda da população rural de 9.405ha em 1991 para 

1.834ha em 2010. 

 De acordo com IBGE (2010), atualmente há o predomínio da população 

urbana em todos os municípios da BHRA. A taxa de urbanização nestes municípios 

atinge níveis acima de 60%, sendo as maiores taxas as de Itabuna (97,6%) e 

Coaraci (91,3%).  (SEI, 2010). 

 Nas tabelas 2 e 3, apresentam-se os dados da área da unidade territorial e de 

densidade demográfica, de acordo com IBGE (2010) para os municípios com e sem 

área urbana totalmente na bacia. 
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Tabela 2 Área e densidade demográfica dos municípios com área urbana na BHRA 
em 2010 
 

Município 
 

Área territorial (km2) Densidade demográfica (hab/km2) 

Almadina 251,11 25,32 

Coaraci 282,64 74,17 

Itajuípe 284,47 74,11 

Uruçuca 391,97 50,61 

Fonte: Elaborado a partir dos dados de IBGE (2010)               

 
 

Tabela 3 Área e densidade demográfica dos municípios sem área urbana na BHRA 
em 2010 

 

Município Área territorial (km2) Densidade demográfica (hab/km2) 

Barro Preto 128,38 50,26 

Ibicaraí 231,93 104,65 

Itabuna 432,24 473,50 

Ilhéus 1.760,04 104,68 

Fonte: Elaborado a partir dos dados de IBGE (2010)               

 

 

 Observa-se na tabela 3 que Itabuna apresenta maior densidade demográfica, 

devido a uma área urbana proporcionalmente extensa à sua área total, com grande 

concentração populacional. Enquanto, Ilhéus, apesar da sua elevada população 

total, apresenta menor densidade demográfica e taxa de urbanização, pois, uma 

parte relevante da sua população reside em áreas distritais pertencentes a este 

município, que são distantes do centro urbano. 

  

4.2.2.  Aspectos sociais, econômicos e de infraestrutura 
 
 
 Os aspectos sociais e econômicos dos municípios inseridos na BHRA são 

apresentados a seguir. A figura 2 mostra os dados da faixa etária da população. 

Pode-se notar que a maior parte dos municípios apresenta uma população jovem, 

entre 25 a 39 anos. 
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                             Fonte: Elaborado a partir dos dados de IBGE (2010) 
 

Figura 2 Faixa etária da população da BHRA em 2010. 

 

 A distribuição da população entre homens e mulheres se divide de maneira 

igualitária, com exceção de Itabuna e Ilhéus que apresentam maior população 

feminina.  

 Quanto aos dados educacionais, observa-se que a grande maioria dos 

estudantes se encontra na faixa etária de 7 a 14 anos, havendo um declínio para 

menos de 14% na faixa etária seguinte que corresponde ao ensino médio. Segundo 

Oliveira (2011), o número de alunos matriculados no ensino fundamental é maior 

que nos demais setores da educação em todos os municípios da bacia. Oliveira 

(2011) ainda afirma que Itajuípe é o município com menor número de estudantes por 

habitante. 

 
 

                             Fonte: Elaborado a partir dos dados de IBGE (2010) 
 

Figura 3 Dados educacionais por faixa etária da população da BHRA em 2010. 
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 Segundo dados da SEI (2010), todos os municípios da BHRA apresentam 

mais de 10% de analfabetos, com idade acima de 15 anos. 

 No que diz respeito à renda mensal familiar, a maior parte recebe até um 

salário mínimo (62,23%), o que pode ser reflexo da crise na lavoura cacaueira. Só 

uma pequena parcela da população (4,3%) recebe de 3 a 5 salários (figura 4). 

 A baixa oferta de serviços nas menores cidades, como Almadina e Barro 

Preto, a falta de qualificação profissional e o baixo nível de escolaridade também 

refletem na baixa renda familiar. Já Itabuna e Ilhéus apresentam melhores 

oportunidades de trabalho com melhores salários.  

 
                             Fonte: Elaborado a partir dos dados de IBGE (2010) 
 

Figura 4 Renda familiar média da população da BHRA em 2010. 
 

 As principais atividades econômicas são a agricultura, a pecuária, a indústria 

e o turismo. Na agricultura destacam-se o cultivo do cacau, banana, borracha (látex 

coagulado), café e coco que apontam uma busca pela diversificação agrícola, mas 

ainda assim o que prevalece é a produção de cacau (GOMES et al., 2010). 

 A pecuária tem se destacado como alternativa econômica, sobretudo em 

municípios como Almadina e Coaraci. Entretanto, sabe-se que esse tipo de atividade 

pode trazer prejuízos ambientais, como o pisoteio do gado no solo, a aceleração dos 

processos de erosão superficial e ainda o desmatamento das matas ciliares, com a 

consequente pressão sobre os recursos hídricos. Quanto ao aspecto social, a 

pecuária emprega um número pequeno de trabalhadores, insuficiente para atender a 

demanda de desempregados. 
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 A atividade industrial se concentra em Ilhéus e Itabuna, com produção 

agroindustrial e têxtil e um polo de informática.  

 O turismo se divide em: turismo cultural, voltado ao patrimônio histórico, a 

produção de cacau e ao legado de Jorge Amado; ecoturismo, realizado através de 

trilhas na Mata Atlântica, visitas às cachoeiras, rios e ilhas, com destaque para a 

Lagoa Encantada; e o turismo de massa realizado no litoral de Ilhéus. 

 A infraestrutura aqui analisada corresponde ao abastecimento de água, o 

destino final dos efluentes domésticos e a coleta dos resíduos sólidos. 

 De acordo com os dados da figura 5, o abastecimento de água através da 

rede geral de distribuição atende apenas 83,26% dos domicílios, a partir da 

captação e tratamento de água do rio Almada, entre outros. Os demais domicílios 

captam a água de outras fontes como poços, nascentes e córregos.  

 

 
Fonte: Elaborado a partir dos dados de IBGE (2010) 

 

Figura 5 Formas de abastecimento de água da população da BHRA em 2010. 
 

 Com relação ao destino dos efluentes domésticos, os dados da figura 6 

demonstram que 66,3% dos domicílios são atendidos pela rede geral de esgoto e 

24,15% utilizam fossa séptica. O restante dos domicílios (10,15%) lançam seus 

efluentes in natura diretamente nos rios e lagos.  

 A destinação dos efluentes coletados pela rede geral, não significa que o 

mesmo será 100% tratado, sendo a grande parte lançado no rio sem tratamento 

prévio. 
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Fonte: Elaborado a partir dos dados de IBGE (2010) 

 

Figura 6 Destino dos efluentes domésticos dos domicílios da BHRA em 2010. 
 

 A coleta de resíduos sólidos pelo serviço de limpeza das prefeituras abrange 

73,15% dos domicílios da bacia (figura 7) e 10,66% têm seu lixo depositado nas 

caçambas distribuídas nos bairros de difícil acesso. Entretanto, sabe-se que, ainda 

assim, parte desses resíduos é depositada em lixões, quando os municípios não 

dispõem de aterrenos sanitários adequados.  

 

 

Fonte: Elaborado a partir dos dados de IBGE (2010) 

Figura 7 Coleta dos resíduos sólidos gerados nos municípios da BHRA em 2010. 
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4.3. Localização dos pontos amostrais 

 

 O trabalho de campo foi conduzido em três trechos ao longo do rio Almada, 

considerando as diferenças climáticas, contemplando deste modo seis pontos 

amostrais. Os pontos de coleta foram escolhidos intencionalmente, de modo a 

permitir a observação dos usos da água (figura 8) e em função do seu acesso, 

ordenados no sentido nascente-foz. Como ponto de controle foi estabelecido o P1, 

visando à comparação da qualidade da água.  

 

 

Figura 8 Localização dos pontos de coleta 

 

 

4.3.1 Caracterização dos pontos de coleta 

 

 A figura 9 mostra a localização dos seis pontos de coleta selecionados. Em 

seguida, o quadro 2 apresenta a descrição e caracterização de cada um deles.
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(A)  P1- Estação Elevatória                                            (B) P2- Coaraci 
 

      
                                                                                              

 (C) P3- Povoado de União Queimada                             (D) P4- Itajuípe 
 

    
 
         (E) P5-  Banco do Pedro                                                     (F) P6- Sambaituba 

Figura 9 Pontos de coleta no rio Almada, Sul da Bahia. (A) P1; (B) P2; (C) P3; (D) P4;  
(E) P5; (F) P6 
Fonte A autora 
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Pontos Coordenadas 
Geográficas 

Município Condição Ambiental Trecho 
do rio 

(A)P1 – Estação 
Elevatória 

14°39’40,6”S 
39°33’24,7”O 

Almadina Ponto com pouca influência antrópica. A profundidade foi de 1,5 m e 
a largura média de 13,20 m. Ocorre a presença de pastagens e 
cabruca à montante do ponto. 

Curso 
superior 

(B)P2 – Ponte de 
Coaraci 

14°38’5”S  
 39°32’50,7”O 

Coaraci Neste ponto foram registradas fontes pontuais de esgotos 
domésticos e influencia direta da área urbana.  
A profundidade e a largura neste local foram 1,49 m e 26,90 m 
respectivamente. 

Curso 
Médio 

(C)P3 – Povoado  
de União Queimada 

14°40’48,9”S 
39°28’30,3”O 

Coaraci A água apresenta forte fluxo em virtude do grande volume do rio 
neste ponto. A margem direita do rio encontra-se bastante 
assoreada, ocupada por pastagens e habitações. Neste ponto a 
profundidade foi de 1,28m e a largura de 30m. 
 

Curso 
Médio 

(D)P4 – Itajuípe 
 

14°40’20,3”S  
39°22’31,0”O.  

Itajuípe Neste ponto o escoamento da água do rio é intenso e as margens 
(direita e esquerda) estão desmatadas, sofrendo forte influência 
antrópica.A profundidade foi de 1,10 m e a largura 30 m 
 

Curso 
Médio 

(E)P5 – Banco do 
Pedro 

14°39’26,1”S  
39°15’58,6”O.  

Ilhéus O rio encontra-se sob forte pressão da inadequada disposição do 
lixo e esgotos, provenientes do povoado que vive a poucos metros 
das margens do rio. A água apresenta fluxo forte, também em 
decorrência do grande volume. A profundidade é de 3,2 m e a 
largura de 46 m.  
 
 

Curso 
Inferior 

(F)P6 – Sambaituba  
 

14°39’19,56’’S  
39°05’49,64’’ 

Ilhéus Localizado próximo ao estuário. A margem direita é bem 
preservada, porém a margem esquerda se encontra erodida. A 
profundidade é de 1,60m e a largura estimada é de 48m.   
 

Curso 
Inferior 

Quadro 2 Descrição e caracterização dos pontos estudados no rio Almada.  



31 

 

 

 

4.4.  Variável Climatológica e Hidrológica 

 Os valores de precipitação dos municípios de Almadina, Itajuípe e Ilhéus 

foram obtidos junto ao INPE/CPTEC/Proclima (2011 e 2012), que disponibiliza os 

valores diários, com os quais foram calculados os valores de precipitação do total de 

um período de 10 dias (antes, incluindo os dias da coleta).  

 Os dados de vazão histórica e atual do rio Almada foram retirados da ANA 

(Agência Nacional da Água) que monitora a Estação Fluviométrica Provisão II 

(Código 53091000), utilizada para esta dissertação.  

 

4.5. Variáveis Físicas, Químicas e Microbiológica 

 Em cada ponto, as amostras de água foram coletadas aproximadamente a 15 

cm da subsuperfície da água, com auxílio de um balde ou diretamente no rio. Foram 

utilizados frascos de polietileno, previamente lavados com HCl 1:1 e água destilada, 

para a coleta de amostras, visando a análise do fósforo. Para a análise 

microbiológica, foram coletadas amostras em frascos de vidro previamente 

esterilizados.  

 Em campo, foram medidos os seguintes parâmetros: oxigênio dissolvido, pH, 

temperatura, turbidez e condutividade elétrica, através de equipamentos automáticos 

portáteis. O fósforo e coliformes fecais foram analisados pelos Laboratórios da 

Comissão Executiva para Planejamento do Cacau (CEPLAC). 

 As variáveis foram analisadas segundo as metodologias descritas na tabela 4. 

 

Tabela 4 Variáveis e metodologias utilizadas para análise da qualidade da água 

Variável Parâmetro Equipamento/Metodologia 

Química Oxigênio 

Dissolvido 

Oxímetro portátil HI9146-04 

Química Ph Multiparâmetro portátil H1991300  

Química Fósforo Total Espectofotometria (Grasshoff, et al., 1983) 

Física Temperatura Multiparâmetro portátil HI9146-04  

Física Condutividade Multiparâmetro portátil HI991300 

Física Turbidez Turbidímetro portátil HI98703  

Microbiológica Coliformes fecais Tubos múltiplos (método APHA, 1995) 
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4.6. Levantamento dos usos múltiplos da água 

 A coleta de dados para identificar os usos múltiplos da água e avaliar suas 

condições e a caracterização ambiental do entrono do rio, foi realizada através do 

registro em fichas de campo (anexo) e do levantamento fotográfico, durante as 

coletas em cada ponto amostral. 

 

4.7. Construção das curvas de probabilidade 

 No presente estudo, a construção de curvas seguiu o modelo proposto por 

Cunha e Calijuri (2010). As curvas foram construídas a partir dos resultados das 

variáveis da qualidade da água utilizando histogramas de frequência acumulada. 

 

 4.8. Tratamento dos dados e análises estatísticas 
 
  Foram realizadas análises descritivas de cada variável ao longo do espaço e 

do tempo, verificando-se o seu atendimento aos limites estabelecidos  pela 

Resolução   CONAMA 357de 2005, para águas de Classe 2, na qual está inserido o 

rio Almada. 

 A análise estatística dos dados foi realizada pelos métodos de estatística 

descritiva (box-plot) e estatística multivariada (Análise de Componentes Principais – 

que foi aplicada aos dados, utilizando-se como coeficiente de semelhança entre as 

estações, a chamada distância euclidiana). Esta análise foi realizada com o 

propósito de ordenar as variáveis físicas, químicas e microbiológicas, os períodos 

amostrais e os pontos de coleta, a fim de explicar o comportamento e a dinâmica 

dessas variáveis no sistema durante o estudo. Objetivando-se verificar a diferença 

significativa entre os pontos e os meses de coleta, em relação às variáveis da água 

analisadas, optou-se pela aplicação do teste de Kuskal–Wallis. E por último, com o 

intuito de verificar a correlação entre as variáveis físicas, químicas e microbiológicas 

foi utilizado o teste de correlação múltipla de Pearson. Devido à natureza da 

pesquisa, em que, as medidas dos dados estão sujeitas a erros de coleta, de 

medição e outros fatores que podem influenciar nos resultados, o nível de 

significância estabelecido foi de 5% (p<0,005). 

O programa utilizado para as análises citadas acima foi o software R (R.2.15.1).  
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Capítulo 5 
 

 

5. RESULTADOS e DISCUSSÃO 

  

5.1. Os usos múltiplos da água no rio Almada 

 

 Os principais usos da água observados no rio Almada durante a coleta de 

dados estão descritos no quadro 3. 

 

Quadro 3 Usos da água observados por ponto de coleta durante o período amostral 

Usos Forma de 

uso 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Abastecimento 

urbano 

  

Consultivo  X      

Dessedentação 

de animais 

Não 

consultivo 

  X X X X 

 

Navegação 

Não 

consultivo 

  X 

 

 X X 

 

Pesca 

Não 

consultivo 

 X  

 

X X X 

Recreação e 

Lazer 

Não 

consultivo 

  X X X X 

Diluição de 

efluentes 

domésticos e 

sanitários 

Não 

consultivo 

 X X X X X 

 

 Conforme explicitado na tabela 5, a forma de uso não consultivo é bastante 

comum entre os pontos amostrais, com destaque para o uso do rio Almada na 

diluição de efluentes que ocorre em todos os pontos a exceção do ponto P1. No 

ponto (P1) localizado em Almadina, é feita a captação da água pela Empresa Baiana 

de Água e Saneamento (Embasa) (figura 10) que a distribui para os municípios de 
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Coaraci e Itajuípe. Por sofrer intervenções antrópicas pouco intensas, a água neste 

ponto apresenta melhores condições de uso. Durante as observações de campo 

neste ponto, a água sempre apresentou bom aspecto sanitário e com relação a cor  

e odor. Essa água, segundo informações da Embasa, é monitorada semanalmente 

por técnicos da empresa, que fazem a coleta para posterior análise das variáveis 

físicas, químicas e biológicas avaliando suas condições de qualidade. Com relação 

ao abastecimento doméstico, apenas no P3 ocorreu esta observação. Por meio de 

informações informais dos moradores, os mesmos confirmavam levar a água do rio 

para suas residências para utilização nas tarefas diárias como cozinhar e para o 

próprio consumo.  

 De acordo com Marinho (2006), o abastecimento de água é o conjunto de 

obras, equipamentos e serviços destinados ao abastecimento de água potável de 

uma comunidade para fins de consumo doméstico, serviços públicos, consumo 

industrial e outros usos. Sua importância se revela principalmente na maior 

facilidade de proteger o manancial que abastece a população, supervisionar e 

manter as unidades instaladas e acompanhar o controle sob a qualidade da água 

consumida. Segundo esse autor op. cit., em termos sanitário e social, o sistema de 

abastecimento de água ainda promove melhorias da saúde e das condições de vida 

da comunidade. No entanto, nem todas as moradias desfrutam desses benefícios, 

pois não possuem sistema de canalização em suas casas, principalmente nos 

municípios com número pequeno de habitantes.  

 Na BHRA a demanda potencial por água para abastecimento da população 

dos seus municípios integrantes, é de 0,743 m3/s, estimando-se ainda uma demanda 

por água para a diluição de poluentes, cuja carga orgânica potencial é de cerca de 

3.199,28 kgDBO/dia (SRH, 1997).  

 A utilização para dessedentação de animais ocorreu nos pontos (P3) União 

Queimada, (P5) Banco do Pedro e (P6) Sambaituba, sendo registrado com maior 

frequência em P5 e P6. Para consumo animal não existem padrões de qualidade da 

água muito rígidos, adotados universalmente, devido à diversidade das espécies de 

animais, variedade de raças, tamanho, sexo, além da influência exercida pelos 

diferentes climas regionais. No rio Almada, as demandas com o uso animal são 

pouco relevantes. 

 O uso da água para a navegação pelo rio Almada foi registrado em P3, P5 e 

P6 durante a coleta de dados, como atividade associada à pesca, que é realizada 
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com o uso de rede. Normalmente, pequenos barcos ou canoas são utilizados na 

escolha dos locais para a colocação das redes, conforme figura 11. A partir de 

conversas informais, alguns pescadores mencionaram que a pesca corresponde à 

sua principal fonte de renda e que neste trecho do rio, a proximidade com o estuário 

propicia maior volume de peixes. 

      

 Figura 10 Captação da água do rio Amada pela Embasa 

 

    

Figura 11 Pequenas embarcações utilizadas para a pesca pelos moradores de 
Sambaituba (esquerda) e União Queimada (direita). 
 
 
 O uso do rio para a recreação e o lazer foi observado no povoado de União 

Queimada (P3), Itajuípe (P4) e nos pontos (P5) Banco do Pedro e (P6) Sambaituba, 
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geralmente praticado pelas crianças que aproveitam os dias de sol para brincar 

enquanto seus responsáveis exercem suas atividades domésticas. Algumas delas 

levam consigo seus animais de estimação, como cachorros, para o banho e para 

matar a sede (figura 12).   

 Estas atividades quando associadas ao turismo estão relacionadas ao 

aproveitamento do potencial natural do rio, neste caso, verificam-se atividades de 

contemplação, banho nos rios, pesque e pague, esportes aquáticos e canoagem. Os 

empreendimentos turísticos no rio Almada estão distribuídos na parte inferior, como 

o passeio na Lagoa Encantada. Esta lagoa está inserida na BHRA, e de acordo com 

Rego et al. (2010), a área da mesma, situada no litoral norte de Ilhéus, é  usada com 

finalidades recreacionais e de lazer além da pesca e atividades de sobrevivência, o 

que vem ocasionando alterações significativas ao meio ambiente local, impactando 

pontos da lagoa, principalmente em períodos de maior afluxo de turistas, ou seja, por 

ocasião de férias escolares, finais de semana e feriados prolongados. 

 

 

Figura 12 Utilização do rio Almada para a recreação das crianças, em Sambaituba 

 

 Diegues (2005) afirma que os rios, riachos, lagos, córregos, poços, 

desempenham um papel fundamental para a produção e reprodução social e 

simbólica do modo de vida. Eles garantem a água para saciar a sede dos homens e 

animais, para o uso doméstico, para as hortas e pomares, para transporte e 

navegação e para algumas dessas populações são também fonte de energia, como 

as populações indígenas, que o autor classifica como tradicionais.   
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 Além de todas estas funções, infelizmente a água também é utilizada para 

receber e diluir a poluição proveniente das ações humanas irresponsáveis. Para 

muitos, rios e córregos ainda são o meio mais fácil de livrar-se de materiais 

indesejáveis, causando alterações prejudiciais à qualidade da água, que a torna 

indisponível para outros usos. Além da qualidade, a quantidade de água disponível 

também sofre diminuição pela utilização displicente, especialmente porque esse ser 

humano ainda não se reconhece como parte integrante do mesmo meio que os 

recursos naturais e que depende dele para sua sobrevivência.  

 No rio Almada, o despejo de efluentes ocorreu na maioria dos pontos de 

coleta observados, diversificando na quantidade e no tipo de efluente lançado no rio. 

Em Coaraci (P2) o despejo de efluentes sanitários e a inadequada disposição de lixo 

são lançados in natura no leito do rio, alterando drasticamente as condições 

ambientais e da qualidade da água. Outro uso frequente da água do rio Almada, 

registrado em todas as coletas realizadas nos pontos (P3), (P5) e (P6), é a lavagem 

de roupas e materiais domésticos diversos e o descarte de restos de alimentos pelos 

moradores nas margens do rio.  

 

      
(A)                                                                                                                                                                                      (B) 

Figura 13 Lavagem de roupas e lançamento de efluentes domésticos e 
sanitários nas margens do rio Almada em Banco do Pedro (A) e Coaraci (B). 
 
 
 O descarte de produtos químicos como detergentes, óleos e graxas, 

resultantes da lavagem desses materiais e a decomposição dos alimentos que são 

arrastados para o leito com as chuvas, ou mesmo pelos próprios moradores, são as 

principais fontes pontuais de poluição nestes pontos. Este uso não consultivo, 
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apesar de não acarretar a redução de volume, pode alterar condicionantes físicos, 

limitando, ou condicionando, o aproveitamento dessa água para outros usos. 

 Em Itajuípe (P4), a ausência de uma ponte para a travessia dos moradores de 

um bairro para o outro, faz com eles atravessem o rio Almada a pé ou a cavalo. A 

presença dos despejos sanitários diretamente ali lançados não inibe a travessia, o 

banho, a pesca, a lavagem de roupas, entre outras atividades. Neste ponto, 

observa-se uma mudança de cor e cheiro da água do rio, quando comparados com 

os demais pontos de coleta. Foi possível observar também neste ponto o 

lançamento de restos de animais (pele e ossos) no rio, os quais, segundo conversas 

informais com moradores, são provenientes do matadouro da cidade. Figura 14. 

 Lisboa e Pires, 2008, estudaram o saneamento básico e seus impactos no 

meio ambiente em três bairros principais na cidade de Itajuípe e identificou a 

deficiência no atendimento dos serviços de drenagem, coleta de lixo e esgotamento 

sanitário, principalmente na área (bairro) que se encontra às margens ou próximos 

ao rio Almada.  

  

Figura 14 Atividades domésticas diversas e travessia do rio Almada, em 
Itajuípe. 

 

A irrigação não foi representada como um uso observado no rio Almada 

durante as saídas de campo, no entanto, sabe-se que ela ocorre em algumas 

fazendas pelas quais o rio passa. Já a retirada de areia das margens foi observada 

em União Queimada (P3), supostamente para a construção, conforme mostra a 

figura 15.  
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Figura 15 Retirada de areia nas margens do rio Almada, em União Queimada.  

 
 A figura 16 mostra as porcentagens das observações dos usos da água 

encontrados no rio Almada durante período amostral, na qual foi possível constatar 

que todas as modalidades dos usos observados na pesquisa de campo ocorreram 

nos pontos P3, P4, P5 e P6, variando apenas na porcentagem em que foram 

obervados.  

 

 

Figura 16 Porcentagem das observações dos usos da água encontrados no rio 
Almada em seis pontos amostrais, no período de nov./2011 a out./2012. 
 
 
 Nestes trechos a densidade populacional era maior, o que consequentemente 

aumentou a demanda pelo uso da água. O P2 destacou-se por ser o ponto em que 

ocorreu a maior porcentagem (80%) para a diluição de efluentes, justamente por 
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localizar-se no centro da cidade de Coaraci. Já o P1, caracterizou-se apenas pelo 

uso para o abastecimento urbano. 

Ressalta-se que os usos múltiplos da água do rio Almada não foram alterados 

em função do período de chuva ou estiagem, porém, foi possível notar que quando o 

nível da água esteve mais baixo, como ocorreu no mês de abril/12, aumentou um 

pouco o número de pessoas realizando suas atividades no rio.  

Muitos trabalhos foram desenvolvidos para a identificação de conflitos dos 

usos múltiplos em ambientes de água doce (SILVA, 2003; BRITO, 2008; SILVA, 

2006; HUNKA, 2006)  

 

5.2. Variáveis climatológica e hidrológica: precipitação e vazão 

 

 As campanhas amostrais realizadas no rio Almada, durante os meses de 

novembro de 2011 e fevereiro, abril e junho, agosto e outubro de 2012, foram 

marcados por diferentes valores mensais de precipitação, conforme mostra a figura 

17. Os dois primeiros meses foram caracterizados por elevados índices 

pluviométricos, porém as coletas de abril apresentaram uma precipitação bastante 

reduzida quando comparada às duas primeiras. 

  No mês de junho, as precipitações voltaram a aumentar. No entanto, em 

quantidade ainda menor que nos meses de novembro e fevereiro. Em agosto e 

outubro, as chuvas foram intensas, principalmente nos dias que antecederam as 

coletas. A região da BHRA não é marcada por períodos de seca e cheia, sendo que 

as chuvas ocorrem durante o ano inteiro, com períodos mais chuvosos e menos 

chuvosos, influenciados pelo oceano Atlântico.  

   Como a chuva é o principal agente regulador dos cursos de água, espera-se 

que ela seja também uma importante variável a ser considerada em estudos 

envolvendo a qualidade da água de rios e tributários. 
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Fonte: PROCLIMA (2011-2012) 

Figura 17 Precipitação acumulada em Almadina, Itajuípe e Ilhéus para um período 
de 10 dias (antes e incluindo os dias da coleta). 

 

 As características espaço-temporais de um rio dependem das interações com 

a bacia hidrográfica e das flutuações na hidrografia regional onde está inserido 

(TUNDISI e MATSUMURA-TUNDISI, 2008). Desta forma, tais interações 

determinam os padrões diferenciados de fluxo da água, que podem variar 

estacionalmente ou em curtos períodos (dias), conforme foi observado no rio 

Almada, em que o volume de precipitação variou de forma relevante temporalmente, 

registrando maiores valores em fevereiro (110 mm) e menores em abril (2,86 mm). 

  A precipitação é a principal entrada de água na BHRA, sendo juntamente com 

a contribuição do lençol freático, responsável pelo escoamento superficial dos cursos 

d’água e pelo fenômeno de recarga dos recursos hídricos (SOUZA, 2006). Estes 

fatores contribuem diretamente para a dinâmica do rio Almada, influenciando nas 

características físicas, químicas e biológicas da água. 

 Conforme os dados apresentados por Gomes et al. (2012), há um maior 

escoamento do rio Almada entre os meses de novembro e março, com vazão média 

máxima no mês de dezembro (24m3/s) e fevereiro (22m3/s).   Segundo de Paula et 

al. (2012), as vazões médias anuais características são da ordem de 19 m3 /seg. 

Durante o período de coleta a vazão média no rio Almada  para o mês mais chuvoso 

e menos chuvoso foi 48,6 m3/s e 0,1 m3/s, respectivamente (ANA, 2012). Não foi 

possível a obtenção dos dados de vazão para os meses de setembro e outubro de 
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2012, pois os mesmos não foram disponibilizados pela Agência Nacional de Águas. 

Figura 18. 

 

 

Figura 18 Vazão histórica e vazão bruta do rio Almada no período de nov./2011 a 
out./2012.  
 

 Segundo Limberger e Silva (2012), a vazão do rio é considerada como uma 

componente climática indireta que é utilizada como meio para interpretar a 

precipitação em uma bacia hidrográfica, daí sua importância para estudos em 

ambientes lóticos, que são considerados ecossistemas abertos, no qual recebem 

influencia de características geológicas, do clima, da vegetação, da sazonalidade 

entre outros.  

 No rio Almada, as condições climáticas foram preponderantes nas condições 

de volume do rio, como ocorreu nos meses de agosto e outubro, os quais, não são 

esperados um aumento da vazão. No entanto, as precipitações intensas elevou o 

nível do rio e influenciou diretamente nas características limnológicas de sua água. 

 

5.3.  Avaliação da Qualidade da água  

 
 A seguir, são apresentados os dados das variáveis físicas, químicas e 

microbiológica para avaliação da qualidade da água, obtidos para os seis pontos de 

coleta, durante o período amostral. As variáveis foram analisadas de forma espacial 

e temporal verificando os fatores que possivelmente alteram a qualidade da água do 

rio Almada. Para a comparação dos valores obtidos através dos parâmetros, foi 
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utilizada a resolução do CONAMA nº 357/2005 (CONAMA, 2005) que estabelece o 

enquadramento dos cursos de água e limites máximos permitidos de poluentes, 

considerando os diferentes usos. 

 

5.3.1. Variáveis físicas, químicas e microbiológica 

 

 O comportamento da temperatura da água nos pontos amostrados durante 

os meses de coleta está descrito nas figuras 19 e 20. A temperatura da água é uma 

variável importante na análise da qualidade da água, principalmente, pelo fato de 

intensificar a velocidade das reações químicas e biológicas e diminuir a solubilidade 

dos gases e outros materiais na coluna d’água (a amônia, por exemplo). Na água, a 

temperatura oscila naturalmente com a temperatura do ar, tanto diária quanto 

sazonalmente (United Nations Environment Programme Global, 2008).  

  A temperatura da água medida, ao longo do rio Almada e do período de 

coleta variou entre 22ºC e 28,8ºC (figura 11), tendo oscilado de acordo com os 

horários das coletas que sempre se iniciavam em P1 em direção a P4 no primeiro 

dia, e em P5 em direção a P6, no segundo dia. No ponto P1(Estação Elevatória) os 

valores foram sempre menores que nos seguintes, já que, as primeiras coletas eram 

sempre realizadas entre as 8 h e 8:30 h da manhã.  

 

 

Figura 19 Valores de temperatura da água no período de nov./2011 a out./2012 em 
seis pontos amostrais no rio Almada.  
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 Figura 20 Valores medianos da temperatura da água em seis pontos amostrais 
no rio Almada no período de nov./2011 a out./2012 
 

 Como a temperatura da água também sofre influência da sazonalidade, abril 

foi o mês a apresentar os maiores valores da temperatura (variando entre 25,6ºC a 

28,6ºC) da água durante todo o período amostral, pois foi o mês em que ocorreu o 

menor índice pluviométrico. 

 A temperatura está diretamente associada ao oxigênio dissolvido, 

influenciando na dinâmica da produtividade do ambiente aquático e na quantidade 

de oxigênio dissolvido nos corpos de água, o qual é um parâmetro indicador primário 

da qualidade da mesma. De fato, quando a concentração de oxigênio dissolvido na 

água cai abaixo de valores aceitáveis, pode afetar significativamente a saúde do 

ecossistema aquático. 

 A análise da variação mensal, mostrou que os meses de fevereiro e 

agosto/2012 foram os que registraram maiores concentrações de oxigênio dissolvido 

(7,90 mg/L-1 e 8,26mg/L-1) e o menor valor registrado ocorreu no mês de abril (0,58 

mg/L-1 ). Segundo Janzen et al. (2008), a concentração de oxigênio dissolvido na 

água é o resultado da interação de diversos processos que tendem a aumentar ou 

diminuir a mesma. A produção fotossintética e a reaeração atmosférica contribuem 

para o aumento da concentração de oxigênio na água, enquanto que o consumo de 

oxigênio para a decomposição da matéria orgânica e a respiração realizada pelo 
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ecossistema aquático colaboram para a diminuição da quantidade de oxigênio 

dissolvido na água, o que pode ser verificado no rio Almada. 

   Em fevereiro e agosto o volume de chuvas foi maior favorecendo um maior 

aporte de água no rio proporcionando maior disponibilidade de oxigênio na água, 

principalmente nos pontos P4 e P5, que estiveram de acordo com os padrões 

CONAMA para Classe 2, maiores que 5 mg/L-1 ,em todas as coletas, (figura 21). As 

maiores concentrações de oxigênio no P5 foram atribuídas às melhores condições 

ambientais neste trecho do rio em virtude da presença de fragmentos de mata e das 

áreas de cabruca presentes. 

 

Figura 21 Concentração do oxigênio dissolvido na água em seis pontos amostrais no 
rio Almada, no período de nov./2011 a out./2012 e o limite estabelecido pelo 
CONAMA para rios de classe 2. 
 
 Em abril, o índice pluviométrico foi o mais baixo de todo o período, 

aumentando as concentrações de material poluente no rio, reduzindo as 

concentrações de oxigênio na água, com destaque para os pontos P2 e P3.  Apesar 

de influir diretamente nas concentrações do oxigênio dissolvido, a variação temporal 

para esta variável não foi significativa (p>0,05) durante o período estudado. 

 De acordo com a figura 22, espacialmente, observa-se que os pontos de 

coleta P2 e P3 foram os mais impactados por atividades antrópicas, apresentando 

valores médios de oxigênio dissolvido na água inferior ao estabelecido pela 

Resolução CONAMA 357 de 2005, se aproximando da anóxia.  
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Figura 22 Valores medianos das concentrações de oxigênio dissolvido em seis 
pontos amostrais no rio Almada no período de nov./2011 a out./2012 

 

Tais resultados estão diretamente associados ao potencial poluente da entrada 

de fontes pontuais de efluentes sanitários e domésticos que, em virtude de sua 

carga orgânica, consomem em grande quantidade do oxigênio ali disponível para o 

processo de oxidação da matéria orgânica e inorgânica, pois sempre que grandes 

quantidades de matéria orgânica estiverem presentes na água, haverá um aumento 

no consumo do oxigênio, em função do processo de decomposição (TUNDISI; 

MATSUMURA-TUNDISI, 2008). Em P6, as fontes pontuais provenientes das 

atividades dos moradores que lançam os poluentes no rio são responsáveis pelos 

valores muito baixos encontrados ali. Ocorreu diferença significativa entre os pontos 

para esta variável (p<0,05).  

 No P2, localizado no centro urbano de Coaraci, o menor índice pluviométrico 

e o aumento da temperatura da água no mês de abril, associados ao despejo de 

efluentes domésticos sem tratamento, favoreceram uma maior degradação do 

material inorgânico presente na água, e o aumento no consumo de oxigênio 

ocasionou uma quantidade elevada de peixes na superfície da água. 

 A grande quantidade de macrófitas aquáticas observadas nos pontos P2 e P3 

também foi um fator preponderante para a redução das concentrações de oxigênio. 

De acordo com Azevedo et al., 2008, a decomposição das macrófitas aquáticas, por 

apresentarem diferentes compostos em sua estrutura, apresenta diferentes 

velocidades de degradação, na qual há uma maior liberação de nutrientes   



47 

 

 

contribuindo com a quantidade de matéria orgânica dissolvida nos ambientes 

aquáticos.Baixas concentrações de oxigênio foram registradas por Carvalho (2011), 

em pontos da sub-bacia do canal São Joaquim em função do processo de 

urbanização, propiciando o despejo de lixo e esgotos sem tratamento neste curso 

d’água. Iha (2010), também registrou valores abaixo do permito pela legislação 

CONAMA para rios de Classe 2 e associa menores valores de oxigênio dissolvido 

encontrados na Bacia Hidrográfica do Córrego do rio Rico ao aporte de esgotos 

domésticos não tratados. 

 O pH é definido como a atividade dos íons hidrogênio em uma solução que 

tem um efeito direto sobre a fisiologia dos organismos de água doce, contribuindo 

indiretamente para a precipitação de elementos tóxicos ou para a solubilidade dos 

nutrientes (IHA, 2010). Na figura 23 estão apresentados os valores de pH dos seis 

pontos de coleta, obtidos no período de novembro de 2011 a outubro de 2012. Os 

mesmos apresentaram variação de ligeiramente ácido a neutro de montante para 

jusante, com a maior parte dos valores sendo apresentados dentro dos padrões 

recomendados pela Resolução CONAMA (BRASIL, 2005).  Ocorreu uma variação 

significativa de pH temporalmente e espacialmente (p<0,05), sendo que os maiores 

valores foram registrados em novembro/2011 e fevereiro/2012 (7,16; 7,12 

respectivamente) e os menores em junho nos pontos P2 e P3 (5,54; 5,71). 

 

 

Figura 23 Valores de pH da água em seis pontos amostrais no rio Almada, no 
período de nov./2011 a out./2012 e o limite estabelecido pelo CONAMA para rios de 
classe 2. 
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Figura 24 Valores medianos do pH em seis pontos amostrais no rio Almada no 
período de nov./2011 a out./2012. 

 

 Os valores de pH apresentaram uma baixa variabilidade espacial da montante 

para a jusante. Nos pontos P2 e P3 em junho, os valores mais baixos de pH, assim 

como os de oxigênio, ocorreram também pela influência da grande quantidade de 

matéria orgânica presente no ambiente, que se decompõe e formam ácidos 

húmicos. Valores de pH inferiores a 7,0 podem estar relacionados tanto com a 

matéria orgânica natural quanto com o aporte adicional de matéria orgânica 

proveniente de atividades antrópicas. Esse aporte adicional de matéria orgânica 

tende a influenciar a produção de CO2, consequentemente de HCO3- e em menor 

proporção, na forma de CO2 livre, podendo representar variações nas 

concentrações de pH (ESTEVES, 1998). 

 Entretanto, os valores mais elevados ocorridos na maioria dos pontos podem 

estar associados ao processo fotossintético realizado pelas macrófitas e algas, por 

meio da assimilação do CO2 e formação de íons OH-.  

 Segundo Maier (1987), o pH dos rios brasileiros têm tendência de neutro a 

ácido, e uma pequena diminuição no pH pode estar associado ao aumento no teor 

de matéria orgânica que leva a consequente queda na quantidade de oxigênio 

dissolvido disponível no corpo d’água conforme observado para os valores 

encontrados no rio Almada. Farias (2006) estudando a Bacia Hidrográfica do Rio 

Cabelo; Marconati et.al. (2012) avaliando a sub-bacia do Igarapé São Francisco e 

Franco (2010) e Santana (2011) estudando a Bacia do rio Almada encontram 
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valores de pH semelhantes ao deste estudo, atribuindo a diminuição dos mesmos 

em função da entrada de cargas orgânicas nos rios. 

A representação espacial e temporal dos valores para a turbidez da 

água no rio Almada estão apresentadas nas figuras 25 e 26.  

 

Figura 25 Valores de turbidez na água em seis pontos amostrais no rio Almada, no 
período de nov./2011 a out./2012 e o limite estabelecido pelo CONAMA para rios de 
classe 2. 
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Figura 26 Valores medianos da turbidez em seis pontos amostrais no rio Almada no 
período de nov./2011 a out./2012. 
 

 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

Nov Fev Abr Jun Ago Out 

T
u

rb
id

e
z
 (

N
T

U
) 

P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

P6 

Limite Classe 2 



50 

 

 

 A turbidez da água é a medida da capacidade da água em dispersar a luz. É 

expressa, entre outras unidades, por NTU (Nephelometric Turbidity Units) e sofre 

influência direta da presença de sólidos em suspensão, que impedem que o feixe de 

luz penetre na água, reduzindo a fotossíntese da vegetação submersa e algas 

(TAVARES, 2005). A turbidez da água, ao contrário da transparência, reflete de 

maneira indireta o teor de material orgânico e inorgânico que está em suspensão na 

água, de forma particulada, portanto é medida inversa da transparência (WETZEL, 

2001).  

 Os principais fatores responsáveis pela turbidez da água são as partículas 

suspensas como argila, silte, areia, limo, bactéria, fitoplâncton, detritos orgânico e 

inorgânico, e em menor proporção, os compostos dissolvidos (ESTEVES, 2011). 

 Esta variável está diretamente relacionada ao carreamento de solo pelo 

processo erosivo que pode assorear os rios e poluir a rede de drenagem. O aumento 

da turbidez é um indicador negativo para a qualidade da água da bacia hidrográfica, 

pois indica a entrada de diversos poluentes que estão relacionados a agricultura e à 

falta de conservação do solo (WETZEL, 1983). 

 A turbidez revelou que quando se compara os valores encontrados para esta 

variável com o limite de turbidez estabelecido na legislação CONAMA nº 357 de 

2005 (CONAMA, 2005), foi possível observar que em todos os pontos os valores  

não ultrapassaram o teor permissível de 100 NTU. Os maiores valores foram 

identificados nos pontos P4 e P5 (45,80 NTU, 26,30 NTU, respectivamente) no mês 

de agosto, quando as chuvas que antecederam os dias de coleta contribuíram para 

o carreamento de material para o rio, diminuindo assim a transparência da água. O 

mesmo ocorreu para os meses de fevereiro (período mais chuvoso) e outubro. As 

médias para a turbidez no rio Almada estiveram próximas durante todo o período 

amostral, demonstrado pouca variabilidade espacial. Já temporalmente, essa 

variável foi bastante significativa (p<0,05). É notável que nos pontos P2 e P3, os 

valores para a turbidez também foram elevados para os meses chuvosos e pouco 

chuvosos, os quais determinaram as concentrações desta variável durante o período 

de estudo. 

 Os menores valores de turbidez foram registrados em abril/12, nos pontos P5 

(1,32) e P6 (1,3), em função do mês de abril ser o período menos chuvoso 

ocorrendo pouca entrada de material no rio.  
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 De acordo com Siqueira et al. (2012) a  água límpida isenta de turbidez é 

importante quando ela se destina direta ou indiretamente ao consumo humano ou 

processos industriais, sendo que, turbidez acima de 5 NTU além de ser notada pelo 

consumidor e representar uma condição insatisfatória, dificulta o processo de 

desinfecção/esterilização por tratamento com radiação U.V.  

  Valores alterados de turbidez em função do regime de precipitações foram 

encontrados em Oliveira (2012), estudando o Rio Poti, Silva et al., (2008) no rio 

Purus, localizado no Amazonas e em Sardinha et al. (2008) ao avaliar  a 

autodepuração no Ribeirão do Leme (São Paulo). Nestes trabalhos, sólidos 

suspensos transportados pelo rio pelas águas superficiais de escoamento, diminuem 

a transparência da água, tornando-a mais turva. 

 Apesar da resolução CONAMA nº 357 de 2005 não fazer referência à 

condutividade elétrica da água, entende-se que esta é uma variável importante na 

avaliação da qualidade da mesma, pois como destaca Esteves (1998), Rodrigues 

(2008) e Rorig (2006) a influência de atividades humanas como o lançamento de 

efluentes domésticos e industriais nos recursos hídricos pode ser avaliada mais 

facilmente quando se dispõe de dados sobre a condutividade elétrica. Assim, na 

figura 27 são apresentados os valores dessa variável, obtidos para os meses de 

coleta (nov./2011 a out./2012) nos pontos amostrais ao longo do rio. 

 
 

 
Figura 27 Valores da condutividade elétrica da água no período de nov./2011 a 
out./2012 em seis pontos amostrais no rio Almada. 
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Figura 28 Valores medianos da condutividade elétrica em seis pontos amostrais no 
rio Almada no período de nov./2011 a out./2012. 
 

Observa-se que houve uma variação espaço-temporal dos resultados de 

condutividade, sendo os maiores valores encontrados no P2, em abril (175 µScm-1) e 

junho (169 µScm-1 ) e o menor no P4 (46 µScm-1), em outubro refletindo uma 

influência direta da precipitação pluviométrica com a maior ou menor quantidade de 

material alóctone a ser carreado para o rio. Temporalmente, a condutividade elétrica 

no período estudado foi estatisticamente significativa (p<0,05), considerando as 

precipitações o fator mais relevante nos valores registrados nos pontos de coleta. 

Como afirma Esteves (1998) a condutividade elétrica está diretamente relacionada à 

composição iônica dos corpos d'água e pode ser influenciada, também pelo volume 

de chuvas. O maior valor em abril (período menos chuvoso) provavelmente ocorreu 

em função da concentração de sais solúveis na água, já que o nível fluviométrico foi 

mais baixo nessa época fazendo com que ocorresse uma concentração dos íons em 

solução como sais e matéria orgânica (WETZEL; LIKENS, 2001), principalmente em 

P2, situado no centro urbano de Coaraci, onde o despejo de dejetos in natura ocorre 

diretamente no leito do rio. Os pontos P3 e P4 também revelaram valores altos de 

condutividade. Esses, em virtude do material poluente e da inadequada disposição 

do lixo encontrada próximas ao rio. 

 Apesar de não fornecer indicação das quantidades relativas aos 

componentes, a condutividade fornece uma boa indicação das modificações na 
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composição de uma água, especialmente na sua concentração mineral. À medida 

que os sólidos dissolvidos são lixiviados para os leitos dos rios, a condutividade da 

água tende a aumentar. E quando altos valores de condutividade são encontrados 

podemos relacioná-las a ações impactantes na região de estudo (CETESB, 2009). 

 Apesar dos dados da condutividade elétrica da água no rio Almada possuírem 

relações diretas com as características geológicas e pedológicas da bacia 

hidrográfica (de Paula et al., 2012), como os ARGISSOLOS, que ocupam 48,7% da 

bacia e os LATOSSOLOS, com 31,2% da área, nos trechos central e inferior da 

bacia, conforme os resultados apresentados por Franco (2010), acredita-se que a 

elevação nos valores encontrados neste estudo deveu-se principalmente pela 

contribuição de efluentes provenientes das atividades realizadas pela população no 

rio.  

Quando se trata de qualidade de água, especialmente em termos biológicos, 

a carga de esgoto lançada nos rios significa uma entrada extra de matéria orgânica 

que passa a ser prontamente decomposta. No processo dessa decomposição a 

distribuição de elementos-chave presentes na água, como o fósforo, é totalmente 

alterada (MARTINELLI et al., 2002). 

 O fósforo, principal fator limitante da produtividade primária dos ecossistemas 

aquáticos, é apontado como o grande responsável pela eutrofização artificial. Sua 

presença, em águas naturais, pode ser originária das rochas da bacia de drenagem, 

do material particulado na atmosfera, além de fontes artificiais (CUNHA e CALIJURI, 

2010). 

 Nas figuras 29 e 30 estão os resultados do comportamento da concentração 

espacial e temporal de fósforo total no rio Almada, obtidos no período de nov./11 a 

out./12, para os seis pontos amostrais que apresentaram uma relativa variabilidade 

espaço-temporal com ausência de diferenças estatísticas significativas entre os 

meses e os pontos e coleta (p>0,05).  

 Na maior parte do período estudado, as concentrações estiveram acima do 

limite estabelecido pela legislação, que permite concentrações de até 0,1mg/L-1 nas 

águas doces de Classe 2. 
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Figura 29 Valores de fósforo total da água em seis pontos amostrais no rio Almada, 
no período de nov./2011 a out./2012 e o limite estabelecido pelo CONAMA para rios 
de classe 2. 
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Figura 30 Valores medianos das concentrações de fósforo total da água em seis 
pontos amostrais no rio Almada no período de nov./011 a out./012 
 

 As maiores concentrações de fósforo total foram medidas nos pontos P2 (0,39 

mg/L-1) e P3 (0,31mg/L-1), nos meses de abril e junho, respectivamente. Neste 

ponto, durante a coleta de junho, foi observado o uso de detergentes por parte dos 

moradores locais, o que deve ter influenciado no aumento no valor do fósforo. Luz 

(2009) afirma que o lançamento de efluentes domésticos representa a principal fonte 
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de fósforo nos corpos d’água, já que estes contêm detergentes superfosfatados e a 

própria matéria fecal, rica em proteínas. 

No P3, o maior valor de fósforo total, registrado no mês de abril, pode estar 

associado à diminuição da chuva, levando a uma concentração deste nutriente neste 

ponto do rio. Destaca-se ainda que, neste ponto foi observada uma grande 

quantidade de vegetação aquática o que certamente influenciou no aumento dos 

valores para este ponto. As maiores médias ocorreram nos pontos P2, P3 e P4 

(0,13; 0,20; 0,15), respectivamente.  O menor valor foi registrado em P5 no mês de 

junho (0,02 mg/L-1). Esta concentração diminuiu provavelmente pelo aumento da 

vazão e do efeito de autodepuração, em que, o rio recebeu águas mais limpas de 

seus afluentes ao longo do percurso, diluindo as concentrações deste elemento na 

água. 

Os trechos do rio Almada estudados, possuem características de um 

ambiente aquático receptor de efluentes domésticos e sanitários, pois foi verificada a 

presença do fósforo em todas as amostras, mesmo em pequenas concentrações. 

Essas concentrações são características de meio aquático que recebe águas 

superficiais e carga orgânica de núcleos urbanos sem saneamento básico ou 

ambiental, como é o caso dos pequenos municípios e vilarejos situados às margens 

do rio. 

Em face aos resultados encontrados, a origem do fósforo nas águas do rio 

Almada vem do lançamento de efluentes ricos em matéria orgânica, dejetos de 

origem animal (couro e restos de animais do matadouro) como ocorrem em P4 

(Itajuípe) e em menor proporção dos fertilizantes utilizados em trechos da bacia nas 

atividades agropastoris dos núcleos urbanos onde se localizam os mesmos. 

Vasconcelos e Melo (1998 apud MIZUTORI, 2009), afirmam que a presença de 

fósforo em ambientes aquáticos em menor escala está atrelada aos compostos do 

solo, e em maior escala aos despejos domésticos e industriais, aos detergentes, 

fertilizantes e esgotos. Esteves, 1998 e Tundisi, 2003 consideram essas fontes 

poluentes como as causadoras da eutrofização cultural. A eutrofização cultural é 

proveniente das fontes de poluição geradas pela intensificação da ação antrópica, as 

quais resultam numa grande geração de resíduos domésticos, industriais e 

agrícolas. Esses resíduos, por meio do escoamento superficial, atingem os corpos 

de água acelerando o processo natural de enriquecimento de nutrientes como 

fósforo e nitrogênio, provocando um desequilíbrio ecológico no meio.  
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 Valores de fósforo total, como os encontrados para o rio Almada em 

desacordo com os padrões CONAMA para ambientes lóticos, foram constatados por 

Luz (2009) na Bacia do rio Ipitanga na Bahia, Rodrigues (2008) na avaliação da 

qualidade da água do rio Jiquiriça-BA e Ribeiro (2009), na microbacia do rio 

Campestre (PR). Estes autores afirmam que o aporte de efluentes sem tratamento 

sejam as principais causas para as concentrações encontradas de fósforo nas 

bacias estudadas. 

 Um dos aspectos mais importante quando tratamos da qualidade da água é 

que ela esteja livre de contaminação, entre elas, a contaminação fecal que 

representa um grande risco à saúde humana por conter patógenos. Assim, a 

determinação da concentração de coliformes assume importância como parâmetro 

indicador da existência de microrganismos patogênicos, responsáveis pela 

transmissão de várias doenças. 

 Os coliformes fecais incluem as bactérias na forma de bastonetes Gram 

negativos, não esporogênicos, aeróbios ou anaeróbios facultativos, caracterizadas 

pela atividade da enzima β-galactosidase que são capazes de fermentar a lactose, 

com produção de gases, em 24 a 44,5 horas a 45,5°C. O grupo dos coliformes 

fecais inclui pelo menos três gêneros, Escherichia, Enterobacter e Klebsiella.  

Destes, a Escherichia coli é o que mais facilmente se diferencia dos membros não 

fecais (VALENÇA, 2003; BARROS, 2005; CONAMA, 2005).  

 Os coliformes fecais são bactérias que vivem normalmente nos intestinos de 

todas as pessoas e não causam doenças, pelo contrário, ajudam a digestão e se 

alimentam simplesmente de alguns subprodutos desta. Embora a maioria dessas 

bactérias não seja patogênica, pode representar riscos à saúde, como também, 

deteriorar a qualidade da água, provocando odores e sabores desagradáveis. 

 A figura 31 mostra os dados da variável coliformes fecais, que apresentou 

valores acima de 1.000 NMP/100 ml em todos os pontos de coleta à exceção do P1, 

o que demonstra incompatibilidade com a resolução CONAMA que estabelece um 

limite de 1.000/NMP coliformes por 100 mililitros.  
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Figura 31 Valores de coliformes fecais (NMP/100ml), em escala logarítmica, em seis 
pontos amostrais no rio Almada, no período de nov./2011 a out./2012 e o limite 
estabelecido pelo CONAMA para rios de classe 2. 
 
 

A contaminação por coliformes termotolerantes em corpos d’água é 

considerada crítica, em especial se o manancial for fonte de abastecimento hídrico, 

como é o caso do rio Almada, que abastece os municípios de Coaraci, Itajuípe e 

uma grande parte da cidade de Itabuna.  

 Os valores mais elevados, durante o período amostral, ocorreram nos meses 

de junho e agosto no ponto P2 (área urbana de Coaraci) apresentando o valor de 

1,6x106 NMP/100ml. A variabilidade espaço-temporal foi alta sendo significativa 

estatisticamente (p<0,05).  

 A Figura 32 representa a variação dos coliformes durante o período da 

pesquisa, por pontos de coleta. Nota-se que todos os valores encontrados nos 

pontos de coleta foram elevados e que o ponto de coleta P2 possui valores 

extremamente elevados diante dos demais pontos de coleta, impedindo a 

visualização das diferenças existentes entre estes. Tal fato ocorreu provavelmente 

devido a constante entrada de esgotos domésticos que o rio Almada recebeu ao 

passar pela área urbana de Coaraci. As chuvas que ocorreram nos meses de 

fevereiro, junho, agosto e outubro foram preponderantes para o aumento destes 

valores.  
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Figura 32 Valores medianos dos coliformes fecais (NMP/100ml) em escala 
logarítmica, seis pontos amostrais no rio Almada no período de nov./2011 a 
out./2012. 
 

  No ponto P1 os valores para os meses de fevereiro e agosto, estiveram em 

desacordo com os padrões estabelecidos para Classe 2, também em função da 

maior quantidade de precipitações ocorridas, carreando para o rio uma maior 

quantidade de matéria inorgânica. A montante do P1 foi possível notificar a presença 

de fazendas e pastagens que podem ter contribuído para a contaminação neste 

mês. No restante dos meses de coleta, os valores estiveram dentro dos padrões 

permitidos, sendo o menor valor 21 NMP/100ml, ocorrido em abril, 130 NMP/100ml 

no mês de outubro e 400 NMP/100ml, registrado em junho, sendo um valor já 

discrepante com relação ao menor valor, também influenciado pelas chuvas durante 

a coleta no referido mês.  

 Os resultados obtidos também foram classificados com a Resolução 

CONAMA nº 274 de 2000, que define critérios de balneabilidade em águas 

brasileiras estabelecendo as concentrações máximas permitidas de coliformes fecais 

nos corpos aquáticos utilizados para a recreação de contato primário. Em seu art. 2º 

as águas doces, salobras e salinas destinadas à balneabilidade terão sua condição 

avaliada nas categorias própria e imprópria sendo que as águas consideradas 
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próprias poderão ser subdivididas em categorias de acordo com o limite de 

coliformes. 

 Quadro 4 Classificação das águas doces para a Balneabilidade. 

Limite de Coliformes 

Fecais (NMP/100ml) 

Classificação  

250 Excelente 

500 Muito Boa 

1.000 Satisfatória 

2.500 Imprópria 

                       Fonte: CONAMA, 2000 

 

 De acordo com CONAMA nº 274 de 2000, o rio Almada, apresentou-se na 

maior parte dos pontos classificada como satisfatória. Somente em P1 ela foi 

classificada como excelente durante os períodos de coleta, sendo imprópria nos 

meses de fevereiro e agosto, em função das chuvas ocorridas. Nos demais pontos o 

rio é classificado como satisfatório a impróprio para uso de 1contato primário (figura 

33). 

 

Figura 33 Valores de Coliformes Fecais e classificação de Balneabilidade em seis 
pontos amostrais no rio Almada, no período de nov./2011 a Out./2012.  
 

                                                 
1  Contato primário: contato direto e prolongado com a água (tais como natação, mergulho, 
esqui-aquático) na qual a possibilidade do banhista ingerir água é elevada.  
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 Barros (2005) estudou a variação espaço-temporal dos parâmetros 

microbiológicos na Lagoa Encantada (integrante da BHRA), verificando que, embora 

as condições para a balneabilidade não estejam comprometidas do ponto de vista 

da qualidade da água são graves os problemas de saneamento e de infraestrutura, o 

que pode implicar na diminuição da utilização desta para a recreação.  

 Cunha (2010) e colaboradores, estudando o rio Itanhém (BA) detectaram 

44,44% de coliformes fecais nas amostras analisadas para este rio, que é uma das 

principais fontes de abastecimento de água para a cidade de Teixeira de Freitas. 

Segundo os autores, assim como no rio Almada, o rio Itanhém está sofrendo impacto 

em suas águas em decorrência do lançamento de dejetos e resíduos provenientes 

do município, sendo classificado como impróprio em alguns trechos. Situações como 

estas também foram encontrados no rio Salgado (BA) por Valença (2003) e, no rio 

Gramame (PB), em Lira (2011).    

 

5.4. Análise Multivariada 

 

 A ACP - Análise dos Componentes Principais foi realizada com as 7 variáveis 

escolhidas para a avaliação da qualidade da água no rio Almada nos períodos e 

pontos de coleta amostrados fazendo uma simplificação das relações entre os dados 

colocando as variáveis em proximidade na tentativa de compreender as tendências 

das variações ao longo do tempo e do espaço. Nas figuras 34, 35 e 36 estão 

representadas estas relações.  

 A ACP das variáveis abióticas e coliformes fecais explicou 57,31% da 

variação dos dados por meio dos dois componentes principais, o eixo 1: 33,5% e o 

eixo 2: 23,81%. A influência dos períodos mais chuvosos e menos chuvosos explica 

a maior parte da distribuição das variáveis da qualidade da água e dos pontos de 

coleta no rio Almada para esta análise.  Segundo Rorig (2005), as eventuais baixas 

explicabilidades da variância total (como o ocorrido nesta pesquisa), a partir dos dois 

eixos da ACP, poderiam estar indicando baixa eficiência do método. No entanto, 

Gauch (1994 apud RORIG, 2005) afirma que assim como em estudos com grande 

quantidade de dados o par de eixos com apenas 5% de variância pode ser bastante 

informativo, por outro, em alguns casos, a variância pode ser contada em 90% e não 

ser um resultado significativo. 
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 A partir da análise, foi possível constatar que os coliformes fecais e o fósforo 

total estiveram diretamente relacionados no eixo negativo. Estas variáveis, 

consideradas indicadoras de contaminação da água, se destacaram neste período 

no ponto P2 principalmente devido ao efeito combinado de fontes antrópicas, 

despejos de esgoto doméstico e precipitação arrastando poluentes para o leito e 

aumentando suas concentrações no rio Almada, (figura 34). As chuvas que 

antecederam e que ocorreram durante a coleta de dados nos meses de junho e 

agosto também foram responsáveis pelo aumento nas concentrações destas 

variáveis, formando este agrupamento. 

 As variáveis temperatura da água e a condutividade elétrica (r=0,56) 

apresentaram correlação (Tabela 8) explicada pelo período menos chuvoso (abri), 

formando o agrupamento 2. Em função da elevação da temperatura neste mês e das 

precipitações reduzidas, ocorreu uma concentração de sais que contribuíram para a 

elevação proporcional da variável condutividade elétrica da água. Considerando que 

os valores para a condutividade no rio Almada foram maiores que 100µS cm-1 na 

maior parte do período amostral, pode-se indicar que o mesmo encontra-se sob forte 

influência de impactos antrópicos, pois de acordo com a CETESB, geralmente 

valores de condutividade elétrica na água em nível superior a 100µS cm-1 indica que 

o ambiente foi impactado (CETESB, 2009). 

 O oxigênio dissolvido e o pH estiveram correlacionados positivamente 

(r=0,53) no eixo 1, associados no agrupamento 3, formado pelos meses de 

novembro, fevereiro e outubro, e, em menor proporção pelos meses de abril e junho 

principalmente nos pontos P4 e P5, como pode ser notificado na figura 35. As 

características semelhantes entre as variáveis, os pontos e o período amostral 

explica a formação deste gradiente, no qual, a dinâmica de entrada e saída de O2 e 

CO2 para os processos de oxidação e redução dos compostos orgânicos no rio, 

ocasionados pela atividade fotossintética, que libera oxigênio dissolvido ao meio 

aquático, juntamente com o consumo de CO2 e liberação de íons hidroxila que 

aumentam o pH. As precipitações em grande volume ocorridas nos meses que 

agruparam estes dois parâmetros nos pontos citados, também foi um fator relevante. 
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Figura 34 Diagrama de ordenação (ACP) das variáveis físicas, químicas e 
microbiológicas estudadas no rio Almada em seis pontos amostrais no período de 
nov./2011 a out./2012. 
 

 

Figura 35 Inter-relação (biplot) entre os meses e os pontos de coleta do rio Almada 
no período de nov./2011 a out./2012. 
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 A variável turbidez se apresentou isolada no mês de agosto nos pontos P1, 

P3, P4, P5 e P6, em função das fortes chuvas que ocorreram nos dias que 

antecederam a coleta, no qual a entrada de água, pelo escoamento artificial, no rio 

arrastou material alóctone e provocou o revolvimento do fundo do rio, colaborando 

para o aumento dos valores para esta variável. A turbidez foi significativa 

temporalmente (p<0,05). Resultado similar foi encontrado por Oliveira et al, (2008) 

nos riachos da microbacia do São Francisco Verdadeiro. 

 Os diagramas de ordenação, em geral, revelaram que, apesar da distribuição 

quase uniforme nos eixos positivos e negativos, houve uma tendência de 

similaridade das variáveis nos eixos em função dos períodos mais e menos 

chuvosos da bacia, como demonstra a figura 36. Outro fator para estas combinações 

foi a carga de poluentes esgotos domésticos que o rio recebe ao passa por núcleos 

urbanos e povoados sem infraestrutura de saneamento básico ou ambiental, 

combinando a semelhança entre pontos com maior e menor influência antrópica.   
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Figura 36 Dendograma dos agrupamentos por similaridade entre os pontos e os 
meses de coleta do rio Almada no período de nov./2011 a out./2012. 
 

 

5.5. Curvas de Probabilidade 

 

 O Rio Almada, é considerado, de acordo com a Resolução CONAMA nº 

357/2005 como rio de Classe 2, uma vez que os procedimentos oficiais de 

enquadramento ainda não forem totalmente executados ou aprovados pelos órgãos 

ambientais regionais responsáveis.  

 As variáveis utilizadas no rio Almada para fins comparativos com a Resolução 

357/2005 estão relacionadas na tabela 6 com seus respectivos limites de ocorrência 

para águas de Classe 2. 

 

 

 

0.
0

0.
4

0.
8

1.
2

Hierarchical Clustering

inertia gain  

P
2-

Ju
n

P
2-

A
go

P
3-

-A
br

P
3-

Ju
n

P
2-

-A
br

P
6-

A
br

P
4-

-A
br

P
4-

Ju
n

P
6-

Ju
n

P
6-

F
ev

P
1-

A
br

P
5-

A
br

P
5-

Ju
n

P
3-

F
ev

P
2-

F
ev

P
1-

F
ev

P
2-

N
ov

P
3-

N
ov

P
6-

O
ut

P
2-

O
ut

P
6-

N
ov

P
3-

O
ut

P
1-

Ju
n

P
1-

N
ov

P
1-

O
ut

P
4-

N
ov

P
5-

N
ov

P
5-

F
ev

P
5-

O
ut

P
4-

O
ut

P
4-

F
ev

P
6-

A
go

P
3-

A
go

P
1-

A
go

P
5-

A
go

P
4-

A
go

0.
0

0.
2

0.
4

0.
6

0.
8

1.
0

1.
2

Click to cut the tree



65 

 

 

Tabela 5 Valores de referência definidos pela Resolução CONAMA nº 357/2005 para 

as variáveis determinadas no presente estudo. 

Variável Unidade Águas doces (Classe 2) 

Oxigênio Dissolvido mg/L-1 ≥ 5 

pH -- 6-9 

Turbidez NTU ≤100 

Fósforo Total mg/L 0,1 (ambientes lóticos) 

Coliformes Fecais NMP/100ml ≤1000 em pelo menos 80% 

das amostras coletadas 

  

 As curvas de probabilidade a partir dos resultados das variáveis analisadas no 

rio Almada estão representadas nas ilustrações seguintes na forma de percentual de 

adequação ou não adequação com a Resolução supracitada para cada variável, 

com todo o número de dados coletados. 

 

 

Figura 37 Curva de probabilidade para o oxigênio dissolvido medido no rio Almada 
no período de nov./2011 a out./2012. 
 

 

0,0 

10,0 

20,0 

30,0 

40,0 

50,0 

60,0 

70,0 

80,0 

90,0 

100,0 

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
e

 d
e

 in
co

m
p

at
ib

ili
d

ad
e

 
(%

) 

Oxigênio Dissolvido (mg/L-1) 



66 

 

 

 

   Figura 38 Curva de probabilidade para o pH medido no rio Almada no período de 
nov./2011 a out./2012. 
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Figura 39 Curva de probabilidade para a turbidez medida no rio Almada no período 
de nov./2011 a out./2012. 
 

 

Figura 40 Curva de probabilidade para o fósforo total medida no rio Almada no 
período de nov./2011 a out./2012. 
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classe 2. Contribuíram para isso as elevadas concentrações ocorridas no mês de 

abril oriundas da baixa vazão do rio. 

 Para a variável microbiológica coliformes fecais, (figura 41), é claramente 

possível notar que  97% das amostras coletadas demonstraram incompatibilidade 

com o estabelecido pela legislação. A pequena porcentagem compatível ocorreu 

devido ao ponto P1, que apresentou valores baixos durante o período amostral. A 

falta de infraestrutura de saneamento e a inadequada disposição do lixo nas cidades 

e povoados situados ao longo do percurso do rio Almada, são os principais fatores 

para as elevadas concentrações desta variável. 

 

 

 Figura 41 Curva de probabilidade para a turbidez medida no rio Almada no período 
de nov./2011 a out./2012. 
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sentido, as curvas demonstram que podem funcionar como ferramentas 
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vantagem da utilização das curvas é a facilidade com que podem ser interpretadas e 

divulgadas para a sociedade, divulgando a real situação em que se encontra o corpo 

hídrico.  
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6 Conclusões 

 

 O rio Almada apresenta variação espacial e temporal nas características 

físicas, químicas e microbiológica da água ao longo de seu percurso. A 

diferenciação entre os trechos nestas variáveis dá-se, possivelmente, em virtude das 

atividades antrópicas e também às condições climáticas da bacia.  

 As análises realizadas durante as seis campanhas de monitoramento 

revelaram que a qualidade da água do rio Almada se encontra bastante depreciada 

principalmente nos pontos P2 e P3. Nestes pontos, os dados demonstram que a 

falta de infraestrutura dos municípios próximos aos trechos do rio associados aos 

usos da água de forma inadequada, tem contribuído para a considerável piora da 

qualidade da sua água superficial, sendo que, as principais causas da degradação 

estão relacionadas ao acúmulo de lixo inadequado e ao lançamento de efluentes 

domésticos e sanitários in natura.  As variáveis limnológicas que mais evidenciaram 

essa situação foram oxigênio dissolvido, coliformes fecais e o fósforo total que se 

apresentaram em não conformidade com a resolução CONAMA 357 de 2005 para 

rios de Classe 2 na maioria dos trechos estudados. 

 Os usos da água encontrados no rio Almada são preponderantes na alteração 

da qualidade de suas águas, uma vez que as populações utilizam o rio como destino 

final para seus dejetos. Como a população de alguns municípios da bacia e 

residentes próximos aos trechos estudados utiliza a água do rio Almada, 

principalmente suas atividades de lavagem de roupas, utensílios domésticos, 

recreação e lazer, os valores de coliformes encontrados na água representam um 

risco para a saúde da população. 

 Torna-se importante que os órgãos ambientais regionais responsáveis pela 

bacia do rio Almada adotem medidas em relação à qualidade e quantidade de 

efluentes lançados no rio, de forma a atender os padrões legais da legislação 

CONAMA 357 de 2005 para qualidade de água, realizando o efetivo controle e 

fiscalização. As curvas de probabilidades aqui analisadas, possivelmente é um 

método que pode ser adotado para a complementação de estudos neste sentido. 
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Tabela 6 Variáveis físicas, químicas e microbiológicas medidas no rio Almada (Sul da Bahia) no período de Novembro de 2011 a 

Outubro de 2012. 

 

 Variáveis  

Data/Mês Ponto Temperatura da 

água (ºC) 

Oxigênio 

Dissolvido 

(mg/L-1) 

pH Condutividade 

Elétrica 

(µScm-1) 

Turbidez 

(NTU) 

Fósforo Total 

(mg/L-1) 

Coliformes 

Fecais 

(NMP/100ml) 

07/Nov P1 22,0 4,04 6,63 110 4,58 0,11 4,9x101 

07/Nov P2 22,4 1,64 6,54 129 4,39 0,18 1,6x103 

07/Nov P3 23,1 2,34 6,49 125 4,13 0,19 1,6x103 

07/Nov P4 24,1 7,04 7,16 115 3,83 0,20 1,6x103 

08/Nov P5 23,6 7,01 7,04 110 3,08 0,18 1,6x103 

08/Nov P6 24,5 1,31 6,30 78 5,40 0,15 1,6x103 

06/Fev P1 24,0 5,23 6,72 101 14,60 0,10 1,6x103 

06/Fev P2 25,6 4,56 6,67 103 20,83 0,08 1,6x103 

06/Fev P3 26,0 4,36 6,47 104 21,0 0,13 1,6x103 

06/Fev P4 26,4 7,90 7,12 88 15,20 0,06 1,6x103 

07/Fev P5 26,0 7,15 7,05 81 7,47 0,18 1,6x103 

07/Fev P6 27,0 2,83 6,53 104 5,44 0,05 1,6x103 
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Tabela 6 Variáveis físicas, químicas e microbiológicas medidas no rio Almada (Sul da Bahia) no período de Novembro de 2011 a 

Outubro de 2012. 

 

 Variáveis  

Data/Mês Ponto Temperatura 

da água (ºC) 

Oxigênio 

Dissolvido 

(mg/L-1) 

pH Condutividade 

Elétrica 

(µScm-1) 

Turbidez 

(NTU) 

Fósforo Total 

(mg/L-1) 

Coliformes 

Fecais 

(NMP/100ml) 

16/Abr P1 25,6 3,33 6,61 89 3,81 0,06 2,1x101 

16/Abr P2 26,8 0,58 5,95 175 11,40 0,04 1,6x103 

16/Abr P3 26,9 2,58 5,73 137 12,30 0,39 1,6x103 

16/Abr P4 28,2 3,75 6,73 154 2,74 0,18 1,6x103 

17/Abr P5 27,0 6,77 6,30 131 1,32 0,08 1,6x103 

17/Abr P6 28,6 1,93 5,87 139 1,30 0,08 1,6x103 

11/Jun P1 22,4 4,37 5,76 92 3,68 0,08 4,0x102 

11/Jun P2 23,1 0,48 5,71 169 6,01 0,31 1,6x106 

11/Jun P3 24,2 1,52 5,54 140 10,30 0,22 5,4x104 

11/Jun P4 25,2 5,73 5,94 141 3,11 0,17 1,3x104 

12/Jun P5 24,3 8,14 6,30 150 2,15 0,02 9,2x104 

12/Jun P6 25,0 1,43 6,47 127 1,56 0,05 1,3x104 

20/Ago P1 20,8 4,04 6,30 73 36,30 0,12 1,6x103 

20/Ago P2 21,9 2,84 6,17 109 15,70 0,03 1,6x106 
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Tabela 6 Variáveis físicas, químicas e microbiológicas medidas no rio Almada (Sul da Bahia) no período de Novembro de 2011 a 

Outubro de 2012. 

 

 Variáveis  

Data/Mês Ponto Temperatura 

da água (ºC) 

Oxigênio 

Dissolvido 

(mg/L-1) 

pH Condutividade 

Elétrica 

(µScm-1) 

Turbidez 

(NTU) 

Fósforo Total 

(mg/L-1) 

Coliformes 

Fecais 

(NMP/100ml) 

20/Ago P3 21,5 3,63 5,93 71 19,70 0,11 1,6x103 

20/Ago P4 22,2 8,26 6,54 70 45,80 0,15 1,6x103 

21/Ago P5 22,5 7,89 6,37 61 26,30 0,15 1,6x103 

21/Ago P6 24,4 3,49 6,15 87 18,50 0,17 1,6x103 

15/Out P1 23,3 4,40 6,64 81 7,83 0,08 1,3x102 

15/Out P2 23,8 2,26 6,30 103 6,65 0,16 1,6x103 

15/Out P3 24,3 2,54 6,27 93 10,70 0,14 1,6x103 

15/Out P4 25,1 7,09 6,88 46 8,01 0,14 1,6x103 

16/Out P5 25,4 7,25 7,20 90 4,49 0,12 1,6x103 

16/Out P6 25,8 1,67 6,40 100 4,70 0,13 1,6x103 
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Tabela 7 Valores (média ± desvio padrão; medidana) e Teste Não Paramétrico de Kruskal-Wallis para as variáveis físicas, 

químicas e microbiológicas no rio Almada (Sul da Bahia) no período de Novembro de 2011 a Outubro de 2012. 

Variáveis       p Valor (KW) p Valor (KW) 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 Ponto Mês 

Temperatura 

da água (ºC) 

23,0 ±1,6 

22,8 

24,0 ±1,8 

23,7 

24,3 ±1,9 

24,2 

25,2 ± 2,0 

25,1 

24,8 ±1,6 

24,8 

25,5 ± 2,1 

25,4 

0,259 ns 0,00* 

Oxigênio 

Dissolvido 

(mg/L-1) 

4,2 ± 0,6 

4,2 

2,0 ± 1,5 

1,9 

2,8 ± 1,0 

2,5 

6,6 ± 1,6 

7,0 

7,3 ± 0,5 

7,2 

2,1 ± 0,8 

1,8 

0,000* 0,40ns 

pH 6,4 ± 0,3 

6,6 

6,2 ± 0,3 

6,2 

6,0 ± 0,3 

6,1 

6,7 ± 0,4 

6,8 

6,7 ± 0,4 

6,7 

6,2 ± 0,2 

6,3 

0,04* 0,005* 

Condutividade 

Elétrica 

(µScm-1) 

91 ±13,4 

90,5 

131,3 ± 32,9 

119,0 

111,6 ± 

27,1 

114,5 

102,3 ± 41,8 

101,5 

103,8 ± 33,0 

100,0 

105,8 ± 23,3 

102,0 

0,404ns 0,000* 

Turbidez 

(NTU) 

11,8 ±12,7 

6,2 

10,8 ± 6,4 

9,0 

13,0 ± 6,3 

11,5 

13,1 ± 16,6 

5,9 

7,46,1 ± 9,4 

3,7 

6,1 ± 6,3 

5,0 

0,246ns 0,000* 

Fósforo Total 

(mg/L-1) 

0,09 ± 0,02 

0,09 

0,13 ± 0,10 

0,12 

0,2 ± 0,10 

0,17 

0,15 ± 0,04 

0,16 

0,12 ± 0,06 

0,14 

0,11 ± 0,05 

0,11 

0,180ns 0,352ns 

Coliformes 

Fecais 

(NMP/100ml) 

633,3±760,6 

265,0 

534400,0± 

825410,2 

1600,0 

1600,0 ± 0 

1600,0 

1600,0 ± 0 

1600,0 

1600,0 ± 0 

1600,0 

1600,0 ± 0 

1600,0 

0,023* 0,051 

NOTA: ns = não significativo       * = significativo a 5% de probabilidade pelo teste Kruskal-Wallis (p<0,05) 
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Tabela 8 Coeficientes de correlação múltipla de Peason (r) das variáveis físicas, químicas e microbiológicas no rio Almada (Sul da 

Bahia) no período de Novembro de 2011 a Outubro de 2012. 

  

 
Temperatura 
da água (ºC) 

Oxigênio 
Dissolvido 
(mg/L-1) 

pH 
Condutivida
de Elétrica 
(µScm-1) 

Turbidez 
(NTU) 

Fósforo 
Total 

(mg/L-1) 

Coliformes 
Fecais 

(NMP/100ml) 

Temperatura 
da água (ºC) 

 
_ - 0,15 - 0,01 0,56 - 0,52 - 0,11 - 0,06 

Oxigênio 
Dissolvido 

 _ 0,54 - 0,37  0,26 - 0,09 0,131 

pH -0,01 0,54 _ -0,31 - 0,04 - 0,16 - 0,28 

Condutividade 
Elétrica 

0,56 - 0,37 - 0,31 _ - 0,64 - 0,001 0,36 

Turbidez - 0,52 0,26 - 0,04 - 0,64 _ 0,03 - 0,21 

Fósforo Total - 0,11 - 0,09 - 0,16 0,001 0,03 _ - 0,18 

Coliformes 
Fecais 

- 0,06 0,13 - 0,28 0,36 - 0,21 - 0,18 _ 
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Quadro 1- Ficha de campo para identificação dos usos múltiplos da água em 
trechos do rio Almada, Sul da Bahia. 
 

Ficha de campo nº :                                        Ponto nº:                                                         
Tempo: 

Localização:                                                   Data:                                  Horário: 

Coordenadas UTM:                                        Temperatura do ar (ºC): 

1.  Vegetação nas margens do rio 

1A. Margem Direita:                                  

Ausente (  )                                           Vegetação ripária preservada (   ) 

Vegetação herbácea (  )                         Presença de macrófitas enraizadas(  ) 

1B. Margem Esquerda:                                  

Ausente (  )                                           Vegetação ripária preservada (   ) 

Vegetação herbácea (  )                         Presença de macrófitas enraizadas (  ) 

2. Ocupação próxima às margens 

2A. Margem Direita:                                  

Ausente (  )                            Pastagem (  )         Agricultura (   )   Tipo: 

Residências (  )                      Comércio (   )        Indústria (   )                    Vegetação 
nativa (   ) 

2B. Margem Esquerda:                                  

Ausente (  )                            Pastagem (  )         Agricultura (   )   Tipo: 

Residências (  )                      Comércio (   )        Indústria (   )                    Vegetação 
nativa (   ) 

3. Erosão e/ou assoreamento próximos às margens 

3A. Margem Direita:                                  

Ausente – margem estável (  ) 

Moderada – estável (  )               Tipo: 

Acentuada – instável (  )             Tipo  

3B. Margem Esquerda:                                  

Ausente – margem estável (  ) 

Moderada – estável (  )               Tipo: 

Acentuada – instável (  )             Tipo  

4. Transparência da água 

Transparente (  ) 

Turva, cor de chá forte (  ) 

Opaca ou colorida (  ) 

5. Atividades humanas observadas 

Período de observação: 

Ausente (  ) 

5A. Pesca:  

Rede (  )          Linha e anzol (   )             Tarrafa (   )                  Arpão (   )              Barco 
(   ) 

5B. Recreação 

Com barco (   )                         Sem barco (   ) 

Banho (   )            

Lavagem de roupas ou utensílios domésticos  (   ) 
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Retirada de areia  (   ) 

6. Alterações Antrópicas  

6A. Alterações de origem doméstica (    )    Tipos: 

6B. Alterações de origem industrial  (    )    Tipos: 

7. Material visível suspenso no leito 

Ausente (   ) 

Pouco encontrado        (    )        Tipo: 

Muito encontrado        (    )        Tipo:                

8. Usos múltiplos observados 

8A. Abastecimento doméstico (   ) 

8B. Abastecimento industrial (    ) 

8C. Irrigação       (   ) 

8D. Dessedentação de animais (    ) 

8E. Lazer (   ) 

8F.Diluição de efluentes (   ) 

8G. Geração de energia elétrica (    ) 

8H. Navegação (    ) 

8I. Criação de espécies  (   ) 

8J. Preservação da fauna e flora  (   ) 

 

Outras observações: 

 

 

Fotografias: 
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