
MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NA MICROBACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO CATOLÉ, EM ITAPETINGA-BA 

 
Luciano Vieira Barreto1 

Felizardo Adenilson Rocha2 
Melquesedek Saturnino Cabral Oliveira3 

 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB 

Curso de Especialização em Meio Ambiente e Desenvolvimento 
lucianoengenheiroambiental@yahoo.com.br 

 
RESUMO 

Este trabalho estudou as águas da Bacia Hidrográfica do Rio Catolé Grande. 
Realizou-se coletas no rio Catolé, Duas Barras e Catolézinho, contidos no sudoeste 
da Bahia em suas variações temporal e espacial, no ano de 2008 e 2009, usando 
variáveis fisico-químicas tais como: potencial hidrogeniônico, temperatura das 
águas, condutividade elétrica, oxigênio dissolvido, salinidade e sólidos totais 
dissolvidos em nove meses de campanha. Foram selecionados 09 pontos de coleta. 
A salinidade apresentou uma variação significativa somente no P2, porém dentro do 
limite estabelecido pela resolução CONAMA 357/2005, apresentando correlação 
perfeita positiva com a condutividade elétrica e com os sólidos totais dissolvidos. 
Após a zona urbana na cidade de Itapetinga – BA é que esta qualidade diminui 
muito, provavelmente devido ao lançamento dos esgotos domésticos in natura no 
rio, o P8 e o P9 demonstraram fortes divergências nos valores encontrados em 
relação aos pontos à montante da cidade.  
Palavras-chave: Bacia hidrográfica, Poluição hídrica, Qualidade de água, 
Saneamento ambiental. 

ABSTRACT 
This work studied the waters Watershed do rio Catolé Grande. Were collected from 
river water in the Catolé, Duas Barras and Catolézinho, in the southwest of Bahia in 
its temporal and spatial variations in the year 2008 and 2009, using physico-chemical 
variables such as potential hidrogeniônico, water temperature, electrical conductivity, 
dissolved oxygen, salinity and total dissolved solids in nine months' campaign. We 
selected nine points of collection. The salinity showed significant variation only in P2, 
but within the limits established by CONAMA resolution 357/2005, showing perfect 
positive correlation with the electrical conductivity and total dissolved solids in any 
way studied. After the urban area in the city of Itapetinga - BA showed differences in 
the variables, especially the dissolved oxygen, probably due to the release of 
domestic sewage in natura the river, the P8 and P9 showed strong differences in the 
values found in relation to the amount the city.  
Keywords: River basin, Water pollution, Water quality, environmental sanitation. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
As últimas décadas foram marcadas pela crescente preocupação com o efeito 

das atividades humanas na sustentabilidade ambiental, a sociedade está cada vez 
menos tolerante à poluição, à contaminação dos corpos de água, aos problemas de 
degradação estética, doenças de veiculação hídrica e custos quase sempre 
crescentes de tratamento de água para abastecimento público, debates ocorrem 
comumente sobre a decrescente qualidade da água dos rios, lagos e aqüíferos 
(MÁRQUEZ et al, 2003). 

Os monitoramentos de parâmetros de qualidade de águas nos corpos hídricos 
são de extrema importância, principalmente aqueles que fornecem água para a 
população, visando à prevenção de possíveis agravantes a saúde pública e também 
para poder desenvolver ações de recuperação dos corpos hídricos já fortemente 
impactados por ações antrópicas consideradas deletérias. 

A grande maioria dos rios que abastecem as cidades brasileiras não são 
gerenciados de maneira adequada, e na região na Bacia Hidrográfica do rio Catolé 
não se encontra situação distinta. O rio Catolé é fonte primordial de água doce para 
toda a população rural e urbana do município de Itapetinga, Caatiba e Barra do 
Choça. Cassilândia é abastecida pelo rio Catolézinho. Com uma população de 
aproximadamente 120.000 habitantes dependentes diretos destes rios. Os usos 
mais preponderantes de suas águas além do abastecimento da população local é a 
manutenção de atividades agropecuárias em propriedades rurais. Por isso é 
imprescindível o desenvolvimento de pesquisas científicas sobre os corpos de água 
na Bacia Hidrográfica do rio Catolé e monitorar suas águas é uma necessidade 
urgente uma vez que há na região indústrias, hospitais, escolas, frigoríficos, etc que 
produzem efluentes além dos esgotos domésticos que são lançados in natura nos 
corpos de água. 

Em seu médio e baixo curso, o rio Catolé Grande (BA) é influenciado por 
diversos fatores humanos, destacando-se a existência da cidade de Itapetinga, 
povoados, propriedades agropecuárias de pequeno, médio e grande porte, rodovias 
e retirada de areia no seu leito. Diante destes motivos indagar-se-á: sendo o rio 
Catolé corpo receptor de resíduos líquidos provenientes das atividades 
agroindustriais urbanas e rurais, quais os parâmetros físicos ou químicos, entre os 
selecionados para o estudo, que mais evidenciam a interferência antrópica na 
qualidade da água do rio Catolé Grande? 

Em frente a esse problema, foi realizada uma pesquisa que teve como 
objetivo geral realizar um estudo sobre o comportamento de seis parâmetros de 
qualidade de água, previamente escolhidos por sua significância nas questões que 
envolvem a preservação ambiental, no rio Catolé Grande e em dois afluentes, o rio 
Duas Barras e rio Catolézinho, em suas variações temporais e espaciais. O objetivo 
geral se ramificou nos objetivos específicos abaixo: 

•  Verificar o comportamento das variáveis, potencial hidrogeniônico, oxigênio 
dissolvido, condutividade elétrica, salinidade, temperatura da água nos 
corpos hídricos e sólidos totais dissolvidos durante o período de nove 
meses, em nove localidades da bacia hidrográfica do rio Catolé; 

• Comparar os resultados encontrados com os limites estabelecidos pela 
resolução CONAMA 357/2005 para corpos de água classe 02. 

A escolha desse tema se justifica pela necessidade de ações de conservação 
do rio Catolé, com a intenção de auxiliar nos estudos sobre a qualidade da água dos 
rios visando alertar a cerca das variações mais significativas no trecho em estudo. O 
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rio Catolé tem se mostrado um forte sobrevivente apesar de todas as adversidades 
provocadas pelo homem, mas já não apresenta suas características nativas há 
anos, por isso estudos desta natureza são necessários na sub bacia do rio Catolé 
Grande. 

Ressalta-se aqui que não há pretensão alguma de esgotar um tema 
extremamente complexo ou trazer a solução imediata para as questões ambientais 
relacionadas ao rio Catolé Grande, objeto dessa pesquisa é levantar 
questionamentos e reflexões acerca do que se pode considerar coerente entre o uso 
e a necessária conservação dos recursos hídricos e a participação efetiva do ser 
humano na construção da cidadania. 

O texto está estruturado em quatro capítulos, incluindo esta introdução. O 
capitulo dois aborda a metodologia para o caso estudado, incluídos a caracterização 
do local de estudo, da bacia do rio Catolé Grande, a amostragem e locais definidos e 
registrados de coleta de dados. Os resultados e discussões são abordados no 
capitulo três, sendo feito uso de figuras para melhor visualização e interpretação dos 
resultados das variáveis entre os pontos de coleta de dados, comparando os dados 
médios entre os períodos seco e chuvoso da região em estudo. No capitulo quatro 
são apresentadas as conclusões deste artigo. 
 

2. METODOLOGIA 
2.1 Caracterização da área de estudo 

A bacia hidrográfica do rio Catolé possui uma área de 3.101 km2, está contida 
na bacia hidrográfica do Rio Pardo. É composta pelos municípios de Vitória da 
Conquista, Itambé, Barra do Choça, Caatiba e Itapetinga. Tradicionalmente, as 
regiões de Itapetinga, Itambé e Caatiba são ocupadas pela atividade agropastoril, 
enquanto nas regiões de Vitória da Conquista e Barra do Choça predominam a 
atividade cafeeira (IBGE, 1999). A Figura 1 abaixo mostra o limite da bacia 
hidrográfica do rio Catolé. 

 
Figura 1 – Localização geográfica da bacia hidrográfica do rio Catolé 
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O presente estudo é concentrado no rio Catolé Grande, conforme a Figura 1. 
O rio Catolé Grande nasce no planalto de Vitória da Conquista, próximo à cidade de 
Vitória da Conquista, e dirige-se à calha do rio Pardo, no sentido NO-SE, com sua 
foz próximo à cidade de Itapetinga. Sua bacia pode ser subdividida em três setores: 
o planalto de Conquista, as suas escarpas e os delgados pedimentos que recobrem 
diretamente as rochas do embasamento. A maior parte da bacia de captação do rio 
Catolé Grande encontra-se no planalto de Vitória da Conquista onde a bacia é 
atravessada pela BR-116, os solos são arenosos e lixiviados, inclusive com rampas, 
onde ocorre o afloramento de sedimentos arenosos de cor branca, ao lado de 
depressões (lagoa João Gomes), que constituem exutórios naturais dos riachos do 
Saquinho, da Anta Podre e o riacho Guingó, os quais são os formadores do rio 
Catolé Grande (IBGE, 1999).  

Os totais pluviométricos anuais aumentam no sentido de montanhas a 
jusante, ao longo do rio Catolé Grande, de 600 mm em suas cabeceiras, a 1100 mm 
nas bordas do planalto de Vitória da Conquista, em sua fachada sudoeste. 
Concomitantemente, ocorre significativa variação de paisagem, refletida, 
principalmente, na vegetação, nos solos e no uso da terra. A vegetação natural 
transiciona-se, de montante para jusante, das formações xerófitas para as higrófitas, 
ou seja, Caatinga - Cerrado - Floresta Estacional - Floresta Ombrófila, seguindo o 
incremento dos totais pluviométricos, em direção à borda do planalto. As áreas mais 
arenosas apresentam espécies características do Cerrado, mesmo onde as chuvas 
são mais abundantes. Também, à medida que ocorre maior umidificação da 
paisagem, os solos vão se tornando profundos, predominando, então, o Latossolo 
Vermelho-Amarelo álico e o Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico (IBGE, 1999). 

O uso da terra na bacia do rio Catolé Grande é diversificado. Nos fundos de 
vales planos e argilosos, a cultura olerícola tem papel importante, sendo destinada 
ao abastecimento da cidade de Vitória da Conquista. Ao lado desta, a criação de 
gado. Em direção à escarpa do planalto de Vitória da Conquista, principalmente na 
faixa entre Barra do Choça e a borda da escarpa, a cultura do café assume 
relevância, principalmente nas áreas de relevo plano e suave ondulado, sobre solos 
profundos (IBGE, 1999). 

Nos setores com relevo mais favorável, a vegetação natural foi substituída 
pela cafeicultura, até onde permite a altitude (abaixo de 700 m, a área é considerada 
inapta para o seu pleno desenvolvimento). Para baixo, observa-se intenso 
desmatamento, para introdução da criação de gado. A drenagem é perene e corre 
diretamente sobre as rochas do embasamento. A sua perenidade é garantida pela 
alimentação oriunda do setor anterior, auxiliada pelo próprio colúvio, que recebe o 
impacto pluvial mais intenso da bacia do rio Catolé Grande - entre 900 e 1200 mm 
de totais médios anuais (IBGE, 1999). 
 
2.2 Desenvolvimento da pesquisa 
 

As coletas foram realizadas entre julho de 2008 a março de 2009. Foram 
realizadas onze visitas em campo, as duas primeiras realizadas para avaliar os 
pontos mais representativos em seu curso registrando em GPS as coordenadas 
geográficas de cada ponto a ser estudado, e em outras nove campanhas para 
coletar dados com o aparelho de o aparelho de campo marca HANNA, modelo HI-
9828, sonda multiparâmetros.  

Após coleta mensal dos parâmetros físicos e químicos de qualidade de água, 
os mesmos foram analisados e tabulados, comparando-os com os limites 
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estabelecidos pela resolução CONAMA 357/2005, que caracteriza os corpos de 
água de classe 02. 

Na Tabela 1 se observa os locais previamente selecionados para estudo nos 
rios Catolé Grande, rio Duas Barras e rio Catolézinho em coordenadas UTM. Esta 
unidade de localização considera o valor 10.000.000 na linha do Equador, logo os 
paralelos seguem decrescendo deste valor para o sul “S”. E o meridiano de valor 
500.000 que passa na costa litorânea, logo decresce para o oeste este valor “W”. No 
trecho estudado foram selecionados um total de 09 pontos de amostragem.  
 
Tabela 1 - Locais Geográficos dos Pontos de coleta em coordenadas UTM.      

PONTO LOCALIZAÇÃO LATITUDE (UTM)  
“S” 

LONGITUDE (UTM)  
“W” 

ALT 
(M) 

P O1 À Montante Duas Barras 8.321.926 364.376 267 
P 02 Duas Barras “cachoeira” 8.322.065 364.651 266 
P 03 À Jusante Duas Barras 8.321.919 364.450 261 
P 04 Montante do Catolézinho 8.319.950 362.857 261 
P 05 Ponte do Catolézinho   8.320.025 362.820 261 
P 06 Jusante do Catolézinho 8.319.890 362.802 261 
P 07 Captação S.A.A.E 8.315.007 364.764 248 
P 08 Jusante Itapetinga Pte 263 8.312.377 367.068 246 
P 09 Jusante rch. Planalto 8.305.079 373.863 234 
 
Os parâmetros físico-químicos avaliados foram: pH, condutividade elétrica, 

salinidade, oxigênio dissolvido em concentração, sólidos totais dissolvidos e 
temperatura da água. Estas variáveis foram avaliadas com o equipamento de campo 
HANNA HI 9828. A máquina fotográfica digital, um receptor de GPS marca Garmim, 
de navegação e o carro do próprio autor foram utilizados como transporte e 
equipamentos de pesquisa. Em cada um dos nove pontos, foram coletados dados 
do aparelho citado, deixando a sonda multisensor entre 30 e 40 cm abaixo da 
superfície, aproximadamente no meio do canal dos rios, e anotando os valores 
encontrados em uma planilha, e também foram fotografados os locais de coleta de 
dados e amostras.  

Os dados observados no aparelho de aparelho marca HANNA, modelo HI-
9828, sonda multiparâmetros, já mencionado anteriormente, foram fotografados e 
compilados (no quadros em apêndice) com valores pontuais de cada variável, para 
cada ponto de amostragem traçando-se gráficos para melhor visualização do 
comportamento médio das seis variáveis em estudo no percurso do rio desde o rio 
Duas Barras até a jusante da cidade de Itapetinga – BA. Realizaram-se também 
análises de correlação entre variáveis utilizando o coeficiente de correlação de 
PEARSON, onde se verifica a existência e o grau de relação entre variáveis, 
apresentada nos resultados e discussões. O coeficiente de correlação de Pearson 
(r) toma valores entre menos um e um, sendo que valores + 0,8 > r < + 1,0; OU - 0,8 
> r < -1,0 denotam uma correlação alta, ou seja, quando uma variável muda a outra 
é influenciada diretamente (+1) ou inversamente (-1). Correlação mediana nos 
valores de r contidos em: + 0,5 > r < + 0,8; OU -0,5 > r < - 0,8. Nestes casos a 
modificação no valor de uma variável acarreta modificação na outra, seja 
diretamente proporcional seja inversamente proporcional. E a correlação baixa: 0 > r 
< +0,4; OU 0 > r < -0,4. Ou seja, significa que a alteração de uma variável pouco 
implica em alteração da outra, seja diretamente proporcional seja inversamente 
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proporcional. Estes valores próximos de zero denotam a não existência de relação 
entre essas variáveis ou uma relação não linear. Elas não possuem nenhum grau de 
dependência. 

Nestes gráficos foram explicitadas as situações médias objetivando 
determinar o comportamento de cada parâmetro no percurso nos nove pontos de 
coleta de dados escolhidos e registrados por um receptor GPS.  O período ficou 
dividido por período climático local, considerado o período seco entre 04 de julho de 
2008 a 04 de novembro de 2008, período que acumulou 126 mm de chuvas 
aproximadamente, e o período chuvoso entre 05 de novembro de 2008 a 31 de 
março de 2009, este período acumulou aproximadamente 602 mm de pluviosidade. 
Nos gráficos se observa os valores médios dos parâmetros, nos períodos seco e 
chuvoso e a média de todo o período de estudo por parâmetro. 

Conforme Ramos (2008), a Bacia Hidrográfica do rio Catolé Grande é muito 
desmatada, cerca de 90% do território está desmatado. A Figura 2 apresenta o 
mapeamento da cobertura vegetal, onde se percebe poucos remanescentes de 
Floresta Estacional a grande ausência de matas ciliares nos cursos de água 
contidos na bacia. 

 

Mapeamento da cobertura vegetal da Bacia Hidrográfica do rio Catolé 
Fonte: (RAMOS, 2008). 
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O trecho estudado está entre a fazenda Barra do rio no Município de Itambé e 
a fazenda Altamira à jusante da cidade de Itapetinga, apresentam características 
praticamente iguais nos nove pontos de coleta de dados, as pastagens de 
sobrepõem nas áreas de mata ciliar, bastante desmatado, com erosões facilmente 
observadas no percurso. No trecho urbano os locais de lançamentos de esgotos da 
cidade visualmente fácil por todo o perímetro urbano, mais desmatado ainda estão 
as margens do rio Catolé à jusante da cidade em sentido à fazenda Altamira, ponto 
nove.  

O ponto 01 é no rio Catolé Grande, trata-se de um ponto de coleta distante 
100 m à montante da foz do rio Duas Barras, na Fazenda Barra do Rio, no município 
de Itambé - BA. De coordenadas (8321926 S - 364376 W), possuindo pequena parte 
da mata ciliar, este ponto de coleta sofre influência de despejos de toda bacia ao 
norte. Neste local o fluxo de água è intenso e em seu entorno onde o relevo segue 
suave, as pastagens sobrepõem às áreas de preservação permanente. O Ponto 2 é 
um ponto de coleta no rio Duas Barras distante 100 m do encontro com o Catolé, na 
Fazenda Barra do Rio, no município de Itambé - BA. De coordenadas (8322065 S – 
364651 W), não possui mata ciliar. Neste local o fluxo de água do rio Duas Barras è 
pouco e em seu entorno, as pastagens chegam até as margens do rio, também 
apresenta erosão nas margens.  

O P7, no rio Catolé Grande, na captação de água do S.A.A.E, local também 
onde as pastagens chegam até as margens do rio. Até neste local não há 
contribuição de esgotos municipais de Itapetinga. 

 

 
Figura 3: Rio Catolé Grande, na captação de água do S.A.A.E 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
3.1 Potencial hidrogeniônico (pH) 
 
 Ao analisar o período de estudo, verificou-se que o mês com maior pH foi em 
julho de 2008, no período seco, quando o pH das águas atingiu média geral de 7,34. 
Por outro lado, o mês com menor pH, em média, no percurso foi em fevereiro de 
2009 atingindo pH 6,79, coincidindo com o  período chuvoso.  

Observa-se uma diferença em média dos valores de pH entre os períodos 
seco e chuvoso principalmente entre P3 até P7, à montante de Itapetinga. No P1 o 
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pH apresentou-se sempre com um caráter mais ácido, a partir do ponto 02 é que 
nota-se uma diferença mais perceptível entre os períodos seco e chuvoso. As águas 
apresentaram-se com um caráter mais básico em média aproximadamente pH 7,3 
no período seco e se comportaram com o pH em média de 6,82 a 7,18 unidades de 
pH no período chuvoso nos pontos estudados. Esta variável comportou-se dentro do 
limite estabelecido pela resolução CONAMA 357/2005, que limita entre 06 a 09 
unidades de pH. 

A Figura 4 ilustra a variação média do pH entre o período seco e o período 
chuvoso e a média do período total de estudo, nas nove coletas realizadas entre os 
nove pontos de coleta e os limites mínimo e máximo conforme a resolução CONAMA 
357 de 2005. 
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Figura 4: Variação em médias do pH no percurso estudado 
 

Pinho (2001), em estudo realizado sobre a qualidade das águas do rio 
Cachoeira, verificou valores de pH nas águas entre 6,9 e 8,50. Apresentando 
também dentro da faixa de pH limite conforme a resolução CONAMA 20 de 1986 da 
época, hoje a resolução 357/2005, apesar das diferenças físicas das duas bacias. 

Tundisi (2000) reforça que a grande maioria dos corpos de água continentais 
tem pH variando entre 6 e 8, no entanto podem-se encontrar ambientes mais ácidos 
ou mais alcalinos. No Brasil o potencial hidrogeniônico mais altos são encontrados 
geralmente, em região com balanço hídrico negativo (onde a precipitação é menor 
do que a evapotranspiração), em regiões em que os ecossistemas aquáticos são em 
diferentes graus de intensidade. Segundo Richter (1991), para a faixa de pH na 
média de 8 podem estar presentes na água os seguintes tipos de alcalinidade 
Carbonatos e bicarbonatos. O estudo comprovou que o pH em média no percurso 
estudado ficou abaixo de 08 unidades de pH. 
 
3.2 Salinidade e condutividade elétrica 
 

A salinidade das águas dos rios estudados variou bem abaixo do limite 
estabelecido pela resolução CONAMA 357/2005 que é de 0,5 (UR), para corpos de 
águas doces entre os nove pontos de coleta, ao longo dos nove meses de pesquisa. 
Somente o P2, situado no rio Duas barras que suas águas apresentaram uma maior 
salinidade em relação a todos os outros pontos em termos médios. Caso seja 
desconsiderando esse ponto, a salinidade em todos os pontos analisados ficaria 
com concentração de sais abaixo de 0,1. O rio Duas Barras (P2) nos meses de 
janeiro, fevereiro e março, período chuvoso, teve uma elevação da concentração de 
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sais nas suas águas apresentando-se com um caráter mais salino que os outros 
corpos de água desse estudo, mas não ultrapassou o limite estabelecido pela 
resolução CONAMA 357/2005 para águas doces.  

As águas apresentaram a salinidade em média entre 0,03 a 0,23 nos pontos 
estudados. A média geral das águas foi de 0,06, dentro do limite da resolução 
CONAMA 357/2005. A Figura 5 ilustra a variação sazonal em médias da 
condutividade elétrica, nela pode ser observada principalmente a diferença do rio 
Duas Barras em relação aos outros pontos de coleta de dados. 
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Figura 5: variação da salinidade no percurso estudado 
  

A análise dos dados mostrou que o P2, tem um comportamento diferenciado 
dos outros pontos. Observa-se, ainda que os altos valores encontrados na 
salinidade no P2 ocorreram nos meses de janeiro, fevereiro e março, no período 
chuvoso. De acordo com Porto et al (1991), a condutividade das águas superficiais é 
bastante variada, podendo ser baixa, em valores como 50 µS/cm, em locais onde a 
precipitação é pobre em solutos iônicos e a litologia local é formada por rochas 
resistentes ao intemperismo, até valores de 50.000 µS/cm, que é a condutividade da 
água do mar.  Os valores encontrados neste trabalho ficaram na faixa de 9 µS/cm  a 
997 µS/cm nos pontos de coleta. A média geral no período seco ficou em 49,4 
µS/cm, e no período chuvoso a média geral apresentou-se em 162,11 µS/cm. 
Destaca-se o P2, que a condutividade divergiu fortemente dos demais, na qual a 
média do período foi de 438,22 µS/cm, caracterizando a presença de quantidade 
significativa de íons. Os outros oito pontos de coletas apresentaram-se 
condutividades semelhantes entre si, com valores médios inferiores a 65,2 µS/cm. A 
média geral das águas no percurso estudado foi de 99,49 µS/cm. A Figura 6 
apresenta as médias da condutividade elétrica no período seco, chuvoso e por todo 
o período em estudo. Observa-se a semelhança gráfica entre as figuras destas duas 
variáveis, demonstrando correlação linear direta. 
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Figura 6: Variação em média da condutividade elétrica 
 
3.3 Temperatura dos corpos de água 

 
A temperatura dos rios a uma profundidade entre 30 cm e 40 cm da superfície 

da lâmina da água, em todo o percurso variou de 23,04 °C a 29 °C, sendo que os 
pontos 08 e 09 apresentaram-se com temperatura pouco mais elevada 
provavelmente devido ao horário de coleta, pois os pontos de 01 a 07 foram 
realizadas coletas no período matutino e os pontos 08 e 09 as coletas foram 
realizadas sempre à tarde conforme ilustração das médias na Figura 7. 
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Figura 7: Variação em médias da temperatura das águas 
 

Uma análise mais detalhada das diferenças de média mostrou dois grupos de 
meses com temperaturas médias similares, dentre os quais se destacaram os meses 
com temperaturas mais altas que são janeiro, fevereiro e março, exatamente no 
período chuvoso da região com temperatura na água em média geral 26,7 °C, no 
verão e, os meses com temperaturas mais baixas julho, agosto e setembro, no 
inverno, período seco com temperatura na água em média geral de 25,27 °C.  
 
3.4 Sólidos totais dissolvidos (STD) 
 

Os sólidos totais dissolvidos nas águas dos rios variaram entre 08 a 555 
mg/L, sendo que o P2 se distinguiu claramente dos demais pontos analisados, 
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devido aos altos valores encontrados nos meses de dezembro a março. Ao se retirar 
o P2 da análise, não se observa diferença entre os oito pontos restantes, mas 
observa-se diferença significativa entre meses, onde o mês de março mostrou maior 
nível de resíduo. A Figura 8 ilustra o comportamento desta variável em médias, no 
período seco, período chuvoso e a média geral. 
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Figura 8: Variação em médias dos sólidos totais dissolvidos nas águas 
 

Embora não tenha sido determinada a cor, sabe-se que elevados valores de 
STD podem elevar a cor e, em menor proporção a turbidez das águas. Maiores 
valores de cor e turbidez trazem implicações tanto para o ecossistema aquático, 
onde dificulta a penetração dos raios solares desfavorecendo a fotossíntese 
conforme Braga (2003), diminuindo a concentração de oxigênio dissolvido nas águas 
e outros agravantes, quanto para o tratamento e abastecimento público. Richter 
(2005), cita que águas com elevadas concentrações na cor, turbidez e sólidos 
dissolvidos, aumentam os custos de tratamento, diminui a vida útil dos filtros nas 
estações de tratamento, fazendo subir os valores pagos pelos consumidores em 
geral.  

A portaria n0 36, 10/01/90, Ministério da Saúde, que determina o Padrão de 
potabilidade da água destinada ao consumo humano, determina uma concentração 
até 500 mg/L de  sólidos totais dissolvidos, em componentes que afetam a qualidade 
organoléptica. Nota-se que mesmo considerando o limite máximo, as águas dos 
corpos de águas apresentaram valores inferiores ao estipulado pelo ministério da 
saúde, sendo pois, quanto a este requisito potável. 

Observa-se simetria gráfica entre as Figuras 5 e 6 que representam as 
variações médias da salinidade e condutividade respectivamente com esta Figura 8. 
Provavelmente estas três variáveis correlacionem entre si, a análise de correlação 
de Pearson mostrará matematicamente se existem correlações entre elas. A 
resolução CONAMA n0 357/2005, estabelece 500 mg/L para sólidos dissolvidos 
totais  como padrão para corpos de água nas classe 1, 2 e 3. Apenas o P2 
apresenta como média geral de 220,72 mg/L, de  colocando-o dentro do padrão, 
mas justifica-se pela influência das margens desmatadas. 

 
3.5 Oxigênio dissolvido (O2) 
 

O oxigênio dissolvido, ao longo do percurso, apresentou-se com valores 
baixos, abaixo do limite mínino para corpos de água classe 02 que é de 5 mg/L, com 
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exceção do período chuvoso, que apresentou aumento da concentração de  O2 
dissolvido, mesmo assim em média geral abaixo do limite estabelecido pela 
resolução CONAMA 357/2005 de 5 mg/L de O2 dissolvidos na água, conforme a 
Figura 9. Esse parâmetro correlaciona-se inversamente proporcional com a 
temperatura, apresentando correlação linear negativa, tanto no período seco quanto 
no chuvoso entre as variáveis.  

Estes baixos valores de O2 refletem a carga de matéria orgânica, sendo 
decomposta onde os microrganismos consomem todo o O2 dissolvido nas águas. 
Provavelmente pelos esgotos da cidade de Itapetinga, que após o P7 são lançados 
diretamente nos cursos de água tendo como seu corpo receptor final o rio Catolé 
Grande. Segundo Von Sperling (1998), valores baixos de oxigênio dissolvido são 
indicativos da presença de matéria orgânica em decomposição. 
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Figura 9: Variação em médias do oxigênio dissolvido nas águas 
 
 Quanto ao perfil sazonal do oxigênio dissolvido, observou-se na Figura 8, que 
existiu uma tendência decrescente no período seco, recuperando-se no período 
chuvoso. Essa variação é significativa, sendo os meses de fevereiro e marços 
mostram níveis mais altos, do que os meses de agosto a novembro. 

Pinho (2001) detectou no rio cachoeira valores de oxigênio dissolvido que 
variaram de 0,40 até 12,20 mg/L, resultando em enquadrado em três classes da 
resolução CONAMA em vigor na época: classes 1, 2 e 3. As baixas concentrações 
de OD foram explicadas por Pinho (2001), pela redução da qualidade das águas no 
trecho mais urbanizado do rio Cachoeira, resultado dos despejos de esgotos 
domésticos da cidade de Itabuna e do matadouro de Ferradas na época do estudo 
dela. 
 
3.6 Análise de correlação 
 
 A Tabela 2 mostra a relação entre as variáveis aqui estudadas, medidas 
através do coeficiente de correlação de Pearson na logo dos nove meses de 
pesquisa, a correlação no período seco e no período chuvoso do local de estudo. 

Os dados apresentaram correlação positiva alta entre as variáveis 
condutividade elétrica, sólidos totais dissolvidos e salinidade nos períodos seco e 
total, quando uma variável muda a outra é influenciada diretamente, alcançando 
correlação linear perfeita positiva no período chuvoso entre as três variáveis.  
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Tabela 2: Matriz de correlação de Pearson entre variáveis e entre períodos 
Relação entre variáveis Período total Período seco Período chuvoso 

pH com O.D. - 0,09 0,07 - 0,20 
pH com salinidade - 0,03 0,05 0,06 

pH com S.T.D 0,47 0,28 0,62 
Cond. com S.T.D 0,99 0,98 1 

Cond. com salinidade 0,99 0,97 1 
S.T.D com salinidade 0,99 0,96 1 

T ºC com O.D. - 0,62 - 0,62 - 0,53 
S.T.D com O.D. - 0,13 - 0,37 - 0,04 

 
Os cálculos entre as variáveis temperatura das águas e oxigênio dissolvido 

para o período seco mostraram que houve correlação linear negativa mediana (r = -
0,62), significa que um aumento na variável temperatura implica em uma redução na 
variável oxigênio dissolvido, embora essa tendência não seja muito marcante, com 
poucas diferenças no período seco e chuvoso.  

Entre o O.D. e sólidos totais dissolvidos apresentou correlação linear negativa 
baixa entre as médias do período seco, chuvoso e no período todo (r = - 0,13), com 
valores tendendo a zero. 

Entre a variável pH correlacionada com o oxigênio dissolvido e a salinidade os 
resultados apresentaram uma correlação linear negativa baixa para o período geral, 
e com valores próximo de zero nos períodos seco e chuvoso.  

Entre o pH e o sólidos totais dissolvidos apresentaram correlação linear 
positiva mediana no período todo (r = 0,47) e no período chuvoso (r = 0,62), e a 
correlação linear positiva baixa para o período seco ( r = 0,28). 

As ações antrópicas estão degradando a qualidade de água desta sub-bacia. 
É fundamental o investimento no tratamento de águas residuárias principalmente os 
esgotos domésticos, como também de recuperação de matas ciliares nos três rios 
estudados que demonstram fortemente impactadas principalmente pelas atividades 
de pecuária. Persistindo as condições atuais, a tendência é um progressivo 
agravamento da contaminação das águas do rio em virtude do dinamismo da 
urbanização e das atividades humanas no local. 

 
4. CONCLUSÕES 

 
Com o presente estudo sobre as águas da bacia hidrográfica do rio Catolé, 

para o período de observação entre 2008 e 2009, pode-se observar: 
Os valores de sólidos totais dissolvidos diferiram entre os períodos seco e 

chuvoso, demonstrando o reflexo do desmatamento da bacia, pois ao chover, as 
águas escoadas carregam consigo partículas de solo aumentando a concentração 
nas águas dos rios além de favorecer a erosão das margens e consequentemente o 
assoreamento do corpo de água.  

A salinidade apresentou uma variação significativa somente no P2, 
demonstrando que a água deste rio teve um caráter mais salino que dos outros 08 
pontos, porém dentro do limite estabelecido pela resolução CONAMA 357/2005, 
apresentando correlação perfeita positiva com a condutividade elétrica e os sólidos 
totais dissolvidos. 

O oxigênio dissolvido apresentou valores abaixo do limite estabelecido pela 
resolução CONAMA 357/2005, fixado em 5 mg/L. Em média geral e no período seco 
o oxigênio dissolvido apresentou-se bem abaixo, com 3,69 mg/L, podendo ser 
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enquadrada em águas de classe 04. Este parâmetro foi o mais alterado entre os 
selecionados neste estudo principalmente à jusante da cidade de Itapetinga-BA, 
provavelmente devido ao lançamento dos esgotos domésticos in natura no rio, o P8 
e o P9 demonstraram fortes divergências nos valores encontrados em relação aos 
pontos à montante da cidade. 

As variáveis condutividade elétrica, salinidade e sólidos totais dissolvidos 
apresentaram melhor correlação entre as variáveis analisadas. O pH foi que menos 
se correlacionou com o oxigênio dissolvido e com a salinidade das águas. 
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APÊNDICE 
QUADRO COM TODOS OS RESULTADOS DA PESQUISA 

 
POTENCIAL HIDROGENIÔNICO pH 

 P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 Média 
do rio 

Jul/2008 6,98 7,37 7,49 7,26 7,51 7,34 7,41 7,36 7,31 7,34 
Ago/2008 7,22 7,28 7,42 7,45 7,21 7,34 7,35 7,25 7,18 7,30 
Set/2008 7,04 7,26 7,12 7,43 7,35 7,47 7,48 7,37 7,28 7,31 
Out/2008 6,56 6,72 7,06 7,19 7,07 7,23 7,25 7,14 7,07 7,03 
Nov/2008 6,67 7,05 7,29 7 7,35 7,07 6,89 7,19 7,16 7,07 
Dez/2008 7,01 7,38 6,86 6,87 6,86 6,78 6,87 6,82 6,82 6,92 
Jan/2009 6,68 7,49 7,48 6,87 6,83 6,99 7,44 7,48 7,45 7,19 
Fev/2009 6,35 6,93 6,96 6,92 6,91 6,68 6,76 6,88 6,72 6,79 
Mar/2009 6,89 6,85 6,97 6,97 6,96 6,98 6,98 6,97 6,98 6,95 
Média por 

ponto 6,82 7,15 7,18 7,11 7,12 7,10 7,16 7,16 7,11 7,10 
 

CONDUTIVIDADE ELÉTRICA (µs/cm) 
Jul/2008 48 246 36 47 46 48 39 49 48 67,44 
Ago/2008 22 192 37 24 41 27 26 29 39 48,55 
Set/2008 15 198 21 18 35 22 18 26 55 45,33 
Out/2008 11 155 15 14 21 17 14 16 46 34,33 
Nov/2008 9 131 21 29 47 46 58 61 60 51,33 
Dez/2008 46 221 46 47 50 58 63 97 78 78,44 
Jan/2009 117 891 193 84 86 88 96 98 87 193,33
Fev/2009 114 913 149 63 69 65 69 79 87 178,66
Mar/2009 113 997 175 85 83 78 78 87 86 198 
Média por 

ponto 55 438,22 77 45,66 53,11 49,88 51,22 60,22 65,11 99,49 
 

SALINIDADE % 
Jul/2008 0,02 0,12 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,05 0,03 
Ago/2008 0,01 0,09 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 
Set/2008 0,01 0,09 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 
Out/2008 0,01 0,08 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 
Nov/2008 0,03 0,15 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05 0,03 0,05 
Dez/2008 0,01 0,11 0,02 0,02 0,11 0,05 0,06 0,09 0,05 0,06 
Jan/2009 0,12 0,44 0,09 0,1 0,11 0,1 0,1 0,11 0,12 0,14 
Fev/2009 0,05 0,45 0,07 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05 0,06 0,09 
Mar/2009 0,05 0,55 0,08 0,04 0,04 0,04 0,04 0,06 0,06 0,11 
Média por 

ponto 0,03 0,23 0,04 0,03 0,04 0,03 0,03 0,05 0,06 0,06 
 

OXIGÊNIO DISSOLVIDO mg/L 
Jul/2008 5,42 4,46 5,55 5,38 5,84 5,49 5,44 3,04 3,08 4,85 
Ago/2008 3,01 3,14 3,37 3,5 3,92 3,24 3,3 2,58 2,55 3,18 
Set/2008 2,9 2,65 3,12 2,86 3,48 2,95 3,07 2,08 2,25 2,82 
Out/2008 2,68 2 2,62 2,42 2,34 2,7 2,48 0,92 1,31 2,16 
Nov/2008 1,15 1,44 1,35 1,56 1,38 1,71 1,79 0,91 1,01 1,37 
Dez/2008 2,86 2,23 2,59 2,66 2,26 2,86 3,84 2,46 2,38 2,68 
Jan/2009 4,74 5,62 6,2 5,02 3,61 4,9 5,92 3,91 3,32 4,80 
Fev/2009 7,26 7,43 6,85 7,92 7,77 7,58 6,67 4,95 3,79 6,69 
Mar/2009 5,73 4,44 4,97 4,99 5,01 5 5,54 3,27 3,04 4,67 
Média por 

ponto 3,97 3,71 4,07 4,03 3,96 4,05 4,22 2,68 2,53 3,69 
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SÓLIDOS TOTAIS DISSOLVIDOS S.T.D 

 P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 Média 
do rio 

Jul/2008 25 123 18 23 23 24 19 24 51 36,67 
Ago/2008 11 96 19 12 20 14 13 15 19 24,33 
Set/2008 8 99 11 9 18 11 9 13 27 22,78 
Out/2008 10 88 35 14 15 14 16 21 24 26,33 
Nov/2008 33 51,5 34 36 21 37 38 43 45 37,61 
Dez/2008 48 71 58 48 55 58 61 99 87 65 
Jan/2009 130 446 96 106 118 106 115 131 148 155,11
Fev/2009 57 457 75 32 54 33 45 86 84 102,56
Mar/2009 57 555 87 43 47 41 42 98 102 119,11
Média por 

ponto 42,11 220,72 48,11 35,89 41,22 37,56 39,78 58,89 65,22 65,5 
 

TEMPERATURA DAS ÁGUAS DOS RIOS º C 
Jul/2008 25,6 24,7 23,9 23,7 23,8 23,4 23,3 23,3 24,5 24,02 
Ago/2008 25,47 25,3 25,24 25,22 25,16 25,14 25,11 25,08 24,89 25,19 
Set/2008 23,44 23,27 23,35 22,99 23,23 23,19 23,04 22,96 24,12 23,28 
Out/2008 25 25,5 25,7 26 26,32 26,5 26,66 27 27,01 26,18 
Nov/2008 26,99 24,52 27,01 27,46 27,5 28 28,4 28,8 29 27,52 
Dez/2008 24,7 24,73 25,1 25,2 25,7 24 24,97 25,4 25,3 25,01 
Jan/2009 26,8 26,8 26,8 28 28 28 29 29 29 27,93 
Fev/2009 26,4 26,08 26,32 27,04 27,07 27,26 27,32 27,44 27,88 26,99 
Mar/2009 26,8 26,07 26,55 27 27,04 27,5 27,5 27,5 27,5 27,05 
Média por 

ponto 25,69 25,29 25,55 25,86 25,98 25,88 26,14 26,27 26,58 25,91 
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