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RESUMO 

 
Este trabalho teve como objetivo avaliar a água do Rio Riachão, localizado no 
município de Caatiba-BA, com base nos parâmetros físico- químicos pH, sólidos em 
suspensão, condutividade elétrica, dureza relativa ao CaCO3 e cloretos. Foram 
definidos três pontos de coleta, sendo realizada três coletas em cada ponto, entre os 
meses de novembro de 2008 e janeiro de 2009. O pH variou entre 6 e 7, mantendo 
caráter levemente ácido. A condutividade apresentou valores entre 0,29 a 0,67 
µS/cm. A concentração de sólidos em suspensão variou de 3,2 a 7,0 mg/L. Os 
valores de dureza relativa ao CaCO3 ficaram abaixo de 50 mg/L. A concentração de 
cloretos variou de 22,1 a 28,8 mg/L, apresentando valores mais elevados no ponto 
que recebe efluentes domésticos. Todas as variáveis estudadas apresentaram 
conformidade ao estabelecido pela resolução CONAMA 357 e pela Portaria 518 do 
Ministério da Saúde. Contudo, como no curso d’água estudado há lançamento de 
efluentes domésticos sem tratamento, torna-se necessário estudos mais amplos, 
utilizando outras variáveis para atestar a qualidade da água do rio Riachão.   
   
PALAVRAS-CHAVE: Água, poluição, conservação. 
  
 

ABSTRACT 
 
This study aimed to assess the water of the Riachão River, located in Caatiba-BA, 
based in the physical and chemical parameters pH, suspension solids, electrical 
conductivity, relative hardness to CaCO3 on chlorides. Where chosen three 
collections points, and been made three collections at each point, between 
November 2008 and January 2009. The pH ranged between 6 and 7, keeping it 
slightly acidic. The conductivity varied from 0.29 to 0.67 mS / cm. The concentration 
of suspension solids varied from 3.2 to 7.0 mg / L. The values of relative hardness to  
CaCO3 were below 50 mg / L. The concentration of chloride ranged from 22.1 to 28.8 
mg / L, with higher values at the point that receives effluents. All variables watched in 
this work presented as that established by CONAMA Resolution 357 and Ordinance 
518 of the Ministry of Health. However, as the river course studied there are 
launched untreated effluents, it is necessary to further studies using other variables 
to attest to the quality of the water in the Riachão River. 
   
KEY WORDS: Water, pollution, conservation. 
 
 

                                                 
1
 Graduação em Ciências Biológicas – UESB / Pós-graduando em Meio Ambiente e Desenvolvimento – UESB 

 
2
 Doutora em Ciências – UNICAMP / Professora da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB  

(Orientadora) 

ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Centro Científico Conhecer - Goiânia, vol.6, n.9, 2010 Pág.1



                                                                                                                                                      

 

  

1. INTRODUÇÃO 
 
A água é um componente fundamental para a vida, ocupa aproximadamente 

75% da superfície terrestre, sendo o constituinte inorgânico mais abundante dos 
seres vivos, além de ser um valioso recurso da natureza.  

Contudo, um grande desafio atual envolve a demanda de água de boa 
qualidade, o seu uso racional, reuso e processo de despoluição de corpos d’água, 
dada sua importância para a qualidade de vida das populações. 

Apesar do Brasil possuir uma das maiores redes hidrográficas do mundo, sua 
distribuição não ocorre de maneira uniforme, sendo que em regiões onde há 
escassez, percebe-se uma relação direta com doenças e pobreza; mas, por outro 
lado à abundância pode levar ao mau uso e desperdício. Diante do cenário atual de 
impactos ambientais resultantes de ações antrópicas, são preocupantes as ações 
decorrentes da agricultura, indústrias e outros tipos de atividades que resultam em 
contaminação e escassez de água. 

A crescente expansão demográfica e industrial observada nas últimas 
décadas trouxe como conseqüência o comprometimento das águas dos rios, lagos e 
reservatórios. A falta de recursos financeiros nos países em desenvolvimento tem 
agravado esse problema, pela impossibilidade de aplicação de medidas corretivas 
com potencialidade para reverterem a situação.  

Várias atividades estão vinculadas à água, como irrigação, produção de 
energia elétrica, abastecimento, aplicações industriais, lançamento de efluentes, 
entre outras. Existem muitas atividades que também utilizam água como corpo 
receptor (minérios, indústrias, esgotos, etc.). “Um outro tipo de impacto está 
relacionado com o descarte de lixo às margens dos rios, riachos, lagos e açudes ou 
diretamente na sua massa líquida, que altera bastante a qualidade da água, no que 
tange aos aspectos físicos, químicos e biológicos” (SEIXAS, 2004, p.266).   

Diante das várias fontes de poluição que vem ameaçando os recursos 
hídricos, deve-se dar maior prioridade, a preservação, ao controle e a utilização 
racional das águas doces superficiais. Já que a alteração da qualidade da água 
agrava o problema da escassez desse recurso (BRAGA at.al., 2004). 

Os impactos sobre os recursos hídricos são preocupantes, não só no aspecto 
quantitativo, mas também no qualitativo, já que não basta ter o recurso se o mesmo 
está deteriorado. Existem vários registros sobre os efeitos da água contaminada 
sobre a saúde.  
 A poluição das águas pode ser gerada por: 

• efluentes domésticos (poluentes orgânicos biodegradáveis, nutrientes e 
bactérias);  

• efluentes industriais (poluentes orgânicos e inorgânicos, dependendo da 
atividade industrial);  

• carga difusa urbana e agrícola (poluentes advindos da drenagem destas 
áreas: fertilizantes, defensivos agrícolas, fezes de animais e material em 
suspensão).  

 Para realizar o controle da poluição das águas de rios e reservatórios, 
utilizam-se os padrões de qualidade, que definem os limites de concentração a que 
cada substância presente na água deve obedecer. Esses padrões dependem da 
classificação das Águas Interiores, que é estabelecida segundo seus usos 
preponderantes, por legislação específica, variando da Classe especial, a mais 
nobre, até a Classe 4, a menos nobre. 
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 Assim percebe-se a importância de investigar sobre a qualidade da água de 
rios, verificando como a ação humana interfere na qualidade dos mesmos, e se sua 
água é apropriada para utilização humana. 

A relevância desse estudo está no fato de fornecer dados concretos sobre 
alguns indicadores físico-químicos da água do rio Riachão no município de Caatiba, 
para que a partir daí, possa conduzir ações voltadas à Educação Ambiental para 
proteger esse recurso tão valioso.  

O presente trabalho foi proposto com o objetivo de avaliar a água do Rio 
Riachão, localizado no município de Caatiba –BA, com base em alguns parâmetros 
físico-químicos: pH, condutividade, dureza, cloretos e sólidos em suspensão. 
 
 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
2.1.Caracterização da área de estudo 
 

O Município de Caatiba, onde foi realizada a pesquisa, está localizado na 
Região Sudoeste da Bahia com população de 10.367 habitantes (IBGE, 2007). A 
principal atividade econômica é a pecuária, onde se destaca a criação de gado 
bovino, produção de queijo, requeijão e manteiga. 
 A vegetação predominante no município é floresta estacional decidual e 
umbrófila densa, e clima semi árido /subúmido a seco (SEI, 2009). 
 Os rios do município fazem parte da bacia do rio Pardo, sendo eles o rio 
Riachão (objeto de estudo) e o rio Catolé.  
 
2.2. Amostragem 
 A pesquisa foi realizada com o objetivo de avaliar a qualidade do rio Riachão 
com base nas análises físico-químicas de pH, condutividade, dureza, cloretos e 
sólidos em suspensão. Com o intuito de se obter amostras de água que 
possibilitassem a caracterização de toda a extensão do Rio Riachão que corta a 
área urbana da cidade de Caatiba, foram definidos três pontos com características 
diferenciadas dentro do ambiente (Quadro 1). As coletas de amostras foram 
realizadas nos meses de novembro (2008), dezembro (2008) e janeiro (2009). Em 
cada ponto de amostragem foi coletado um litro de água há aproximadamente um 
metro de profundidade, utilizando-se um frasco de polietileno. As amostras de água 
foram acondicionadas em caixas de isopor com gelo, para conservação em baixa 
temperatura e proteção contra a luz. Cada frasco foi devidamente identificado, 
destacando-se a data, horário da coleta e ponto de amostragem. 
QUADRO 1 - Pontos amostrados no Rio Riachão, em Caatiba-BA.  
Pontos Localização 

1 Área afastada da cidade, na estação de captação para abastecimento 
urbano.  

2  Aproximadamente 10 metros acima do trecho sob a ponte na entrada da 
cidade. 
 

3 Próximo à saída da cidade.  
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2.3. Métodos de análise dos parâmetros físico-químicos avaliados  
 

Todas as medidas foram conduzidas de acordo com as recomendações do 
APHA, 1992.   
 
(i) pH 
 As medidas de pH foram realizadas com um pHmetro de bancada  
 
 (ii) Sólidos em Suspensão 
 

Na determinação do material particulado em suspensão, foram filtrados 500ml 
de cada amostra, em papel de filtro, previamente calcinados a 480°C durante uma 
hora e pesados em balança analítica. Após a filtração os filtros foram secos em 
estufa a 60°C durante 24 horas antes de serem pesados para determinação da 
massa total do material em suspensão.  Feita a pesagem, os filtros foram novamente 
calcinados a 480°C durante uma hora para queimar a porção orgânica do material 
particulado de forma a restar apenas à porção inorgânica. As concentrações de 
matéria orgânica e inorgânica foram obtidas através do cálculo da diferença de peso 
dos filtros obtida antes e depois da calcinação. 
 
(iii) Condutividade 

As medidas de condutividade foram realizadas com condutivímetro de 
bancada.  

 
(IV) Cloreto 
 A determinação de cloreto foi desenvolvida utilizando-se o método de Mohr. O 
método de padronização pelo método de Mohr baseia-se em titular o nitrato de prata 
com solução-padrão de cloreto de sódio (padrão primário), usando solução de 
cromato de potássio como indicador. No método de Mohr, os íons cloreto são 
titulados com solução padronizada de nitrato de prata (AgNO3), na presença de 
cromato de potássio (K2CrO4) como indicador. O ponto final da titulação é 
identificado quando todos os íons Ag+ tiverem se depositado sob a forma de AgCl, 
logo em seguida haverá a precipitação de cromato de prata (Ag2CrO4) de coloração 
marrom-avermelhada, pois, o cromato de prata é mais solúvel que o cloreto de 
prata. 
 
(V) Dureza 
 A dureza da água foi determinada a partir do método Titulométrico com 
EDTA, esse é o método mais comumente empregado na determinação de dureza 
sendo baseado na reação do ácido etilenodiaminatetracético (EDTA) ou seus sais 
de sódio que formam complexos solúveis quelados com certos cátions metálicos, 
conforme a reação: 

M2++ EDTA → [M. EDTA]  
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

3.1. Potencial Hidrogeniônico (pH). 
 

Potencial Hidrogeniônico (pH) é um parâmetro que indica a condição ácida ou 
básica da água. 
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A biota aquática exerce influência marcante sobre o pH da água, pois de 
acordo com ESTEVES (1998), o consumo de CO2 durante o dia, pelo processo 
fotossintético, a partir das macrófitas aquáticas e algas, pode elevar o pH do meio. 
Por outro lado, a liberação e dissolução de gás carbônico na água pela respiração, 
resultarão em ácido carbônico, promovendo a redução do pH (BRAGA, 2004). 

Outros fatores que podem influenciar os valores de pH da água são os 
despejos domésticos e industriais, através da oxidação da matéria orgânica e 
despejo de químicos (SPERLING,1996). 

Na primeira coleta (novembro-2008), observou-se pouca variação nos valores 
de pH entre os pontos, apresentando os seguintes resultados nos pontos um, dois e 
três respectivamente: 6,34; 6,04 e 6,02. Na segunda análise (dezembro-2008) 
verificou-se uma elevação do pH, que ficou na faixa entre 7,0 e 7,10. Já na última 
análise (janeiro -2009) o valor registrado foi semelhante ao inicial, entre 6,27 e 6,49. 
Os dados obtidos estão registrados no gráfico ilustrado na Figura 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    

 
FIGURA  1 - Variação do pH nos pontos de amostragem. 

 
Os valores maiores na segunda coleta podem ser justificados pelo período 

chuvoso que antecedeu a mesma. De acordo com CARVALHO et al. (2000) o pH 
tende a aumentar com o aumento das chuvas, aproximando da neutralidade; isso 
ocorre devido a maior diluição dos compostos dissolvidos.  A chuva promove uma 
maior lavagem do solo, (mais diluição de compostos dissolvidos) e com o volume e a 
velocidade da água (escoamento mais rápido), estes processos somados diminuem 
a acidez conferida pela área alagadiça, resultando em aumento de pH. 

Fazendo uma comparação entre os resultados nos pontos de coleta, verifica-
se menores valores de pH no ponto três. Esse fato pode ser atribuído ao lançamento 
de efluentes domésticos, que ocorre após o trecho definido aqui como ponto dois,  
que constitui um ambiente apropriado para proliferação de bactérias, o que pode 
gerar CO2 que em meio aquoso resulta em H2CO3, provocando diminuição de pH. 

De forma geral o pH analisado ficou na faixa entre 6 e 7 estando de acordo 
com o estabelecido pela resolução CONAMA 357, segundo a qual o padrão de 
qualidade referente a pH deve ter valor de 6 a 9.  

Segundo LIBÂNIO (2005) águas naturais de superfície apresentam pH entre 
6,0 e 8,5, sendo esse o intervalo ideal para a manutenção da vida aquática. 
 O pH pode ser considerado como uma das variáveis ambientais mais 
importantes, assim como uma das mais difíceis de interpretar. Esta complexidade na 
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interpretação dos valores de pH se deve ao grande número de fatores que podem 
influenciá-los.  
 
3.2. Sólidos em suspensão.                

Todas as impurezas presentes na água, com exceção dos gases dissolvidos, 
correspondem aos sólidos (PORTO et al., 1991), que em águas naturais, origina-se, 
do processo de erosão natural dos solos e do intemperismo das rochas. No entanto, 
o despejo de esgotos e o uso dos solos para a agricultura constituem-se nas 
principais contribuições antrópicas de sólidos na água dos mananciais. 

A concentração dos sólidos em suspensão na primeira análise variou entre 
3,2 a 4,3, apresentando maior resultado no ponto três. Nas análises seguintes foi 
verificado maior concentração de sólidos em suspensão, sendo mais evidente no 
ponto um. Contudo, comparando os pontos no entorno da cidade (pontos dois e três)  
o ponto três  sempre apresentou os maiores valores (Figura 2). 
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FIGURA 2 – Variação da concentração de sólidos em suspensão. 

 
Os resultados da segunda e terceira análises revelaram aumento na 

concentração dos sólidos em suspensão nos três pontos, sendo mais significativo no 
ponto um. A ausência de mata ciliar em trechos do rio em estudo, contribui para o 
aumento dos sólidos em suspensão no período chuvoso, já que sem essa proteção 
há lixiviação do solo, carregando sedimentos para o rio. 

De acordo com a Portaria 518 do Ministério da Saúde, a concentração dos 
sólidos dissolvidos totais aceitáveis para consumo humano é 1000 mg/L.  

Os sólidos em geral, são compostos por argila, areia, matéria orgânica, sais 
minerais e metais. Muitas vezes, os sólidos totais incluem uma parte orgânica não 
degradável biologicamente, pois, para ser metabolisada, ela necessita ser 
hidrolisada, solubilisada e transferida para dentro da célula de um organismo 
(AZEVEDO NETO & HESS, 1991). 

Com o aumento da concentração de sólidos e da descarga sólida nos 
mananciais, pode ocorrer, com o tempo, o assoreamento, que além de modificar ou 
deteriorar a qualidade da água, a fauna e a flora (CARVALHO, 1994), provoca o 
decréscimo da velocidade da água. 
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3.3. Condutividade Elétrica  
 
 A condutividade elétrica relaciona-se ao teor de salinidade e indica a 
capacidade da água natural de conduzir corrente elétrica (LIBÂNIO, 2005).  
 A condutividade é uma expressão numérica da capacidade de uma água 
conduzir a corrente elétrica. Depende das concentrações iônicas e da temperatura e 
indica a quantidade de sais existentes na coluna d'água, e, portanto, representa uma 
medida indireta da concentração de poluentes.  

A condutividade também fornece uma boa indicação das modificações na 
composição de uma água, especialmente na sua concentração mineral, mas não 
fornece nenhuma indicação das quantidades relativas dos vários componentes. À 
medida que mais sólidos dissolvidos são adicionados, a condutividade da água 
aumenta. Altos valores podem indicar características corrosivas da água. O limite 
máximo estabelecido para águas naturais classe II, é de 100 µS/cm (CETESB, 
2009).  
 Os valores de condutividade na primeira análise revelaram pouca variação: 
Ponto um – 0,45; Ponto dois – 0,44; Ponto três – 0,48. Houve um aumento na 
condutividade nos mês seguinte, quando os valores nos pontos um, dois e três  
foram respectivamente: 0,67; 0,54 e 0,60 (Figura 3). A segunda coleta foi realizada 
após um período chuvoso, o que pode justificar a diferença de valores com relação 
ao mês anterior. 

A água da chuva do escoamento superficial arrasta materiais como areia, 
argila, matéria orgânica e sais. Como a condutividade está relacionada com a 
quantidade de sais dissolvidos, pode-se estabelecer uma relação entre o aumento 
da condutividade elétrica e o período chuvoso.  

No último mês de análise foi observada uma redução nos valores de 
condutividade nos três pontos, quando comparados ao período chuvoso. 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

FIGURA 3 – Variação da Condutividade Elétrica 
(µS/cm) nos pontos de amostragem. 

 
 De acordo com LIBÂNIO (2005), águas naturais apresentam condutividade 
elétrica inferior a 100 µS/cm, podendo atingir 1000 µS/cm em corpos d’água que 
recebem efluentes domésticos e industriais.  
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3.4. Dureza Relativa ao CaCO3 

 
A dureza da água resulta da presença de sais de cálcio e magnésio. A dureza 

é caracterizada pela extinção de espuma formada pelo sabão, índice visível de uma 
reação mais complexa, que dificulta o banho, a lavagem de utensílios domésticos e 
roupas, criando problemas higiênicos (BRAGA at. al, 2004). 

A dureza é expressa em mg/L de equivalente em carbonato de cálcio 
(CaCO3). Em função desse parâmetro a água pode ser classificada em (VON 
SPERLING, 1995 apud LIBÂNIO, p. 31, 2005): 

• Mole ou branda: < 50 mg/L de CaCO3; 
• Dureza moderada: entre 50 e 150 mg/L de CaCO3; 
• Dura: entre 150 e 300 mg/L de CaCO3; 
• Muito dura: > 300 mg/L de CaCO3.  

De acordo com a portaria 518/2004, a água potável deve apresentar valor 
máximo permitido igual a 500 mg/L.  

Os valores de dureza na primeira análise ficaram entre 18,2 e 20,5. No 
segundo mês de análise variou de 43,4 a 45,6, ficando na faixa entre 30,4 e 34,1 na 
última análise (Figura 4). 
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FIGURA 4 – Variação da dureza da água 

nos pontos de amostragem 
 

O aumento do valor referente à dureza, na segunda análise, pode ser 
atribuído ao período chuvoso que antecedeu a coleta. Como a dureza é determinada 
pela concentração de CaCO3, no período chuvoso o escoamento superficial da água 
pode ter arrastado maiores quantidades de Ca²+

 a partir da lavagem do solo.  
De acordo com a portaria 518/2004, o valor máximo permitido de dureza para 

o consumo humano é 500mg/L. 
Os valores de dureza da água analisada ficaram abaixo de 50 mg/L, podendo 

ser classificada como água mole.  
A dureza da água se caracteriza pela dificuldade de formação de espumas 

pelo uso de sabões. Os principais problemas causados pelo excesso de dureza da 
água são: incrustações em tubulações, produção de sabor característico nas águas, 
dificuldade na lavagem de utensílios domésticos e roupas, devido à limitação na 
formação de espuma. 
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3.5. Cloretos   
Cloreto é o ânion Cl-. São resultados da dissolução de sais, da intrusão de 

águas salinas e lançamento de efluentes domésticos e industriais (LIBÂNIO, 2005). 
Nas águas superficiais são fontes importantes as descargas de esgotos sanitários. 

A concentração de cloretos variou da seguinte forma: ponto um – de 22,1 a 
28,6 mg/L; ponto dois – 23,2 a 27,7; ponto três  – 25,2 a 28,8 (Figura 5). Contudo, 
considerando a análise de cada ponto isoladamente, percebe-se que o ponto três  
apresentou maior concentração de cloreto, o que pode ser justificado pelo 
lançamento de esgotos domésticos.  
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FIGURA 5 – Variação na concentração de 

cloreto nos pontos de 
amostragem. 

 
Concentrações variáveis de cloretos são normais na maioria das águas 

naturais superficiais e subterrâneas. Sua origem pode ser proveniente da dissolução 
de sais, da intrusão de águas salinas e do lançamento de efluentes domésticos 
(LIBANIO, 2005). 
 Para as águas de abastecimento público, a concentração de cloreto constitui-
se em padrão de potabilidade, segundo a Portaria 518 do Ministério da Saúde, cujo 
valor máximo permitido é 250 mg/L. 
 Assim, apesar de não se tratar de água destinada ao abastecimento humano, 
no que se refere ao consumo direto, essa variável está de acordo com o proposto 
pela portaria do Ministério da Saúde e pela Resolução CONAMA, que também 
estabelece o limite de 250 mg/L. 
 
 

4. CONCLUSÃO 
 

As variáveis estudadas (pH, condutividade, sólidos em suspensão, dureza e 
cloretos) estão em conformidade ao estabelecido pelo CONAMA e pela Portaria 518 
do Ministério da saúde.  

Observou-se que todos os parâmetros avaliados no mês de dezembro 
apresentaram valores alterados. Considerando que a coleta no referido mês de 
amostragem foi realizada após um período chuvoso, pode-se inferir que o aumento 
nos valores de condutividade, sólidos em suspensão, pH, dureza e cloretos, foi 
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conseqüência do arraste de partículas do solo para o leito do rio a partir do 
escoamento superficial.  

Por se tratar de um curso d’água que recebe efluentes domésticos sem 
tratamento, e considerando ainda a inexistência de mata ciliar em trechos do rio, 
torna-se necessário estudos complementares, envolvendo outras variáveis para 
atestar a qualidade da água do rio Riachão. Como cada sistema hídrico tem suas 
próprias características torna-se difícil estabelecer sua qualidade a partir de 
parâmetros indicadores padrões.  

Para aferir a qualidade da água de um rio é necessário um monitoramento 
contínuo, e algumas medidas, como tratamento de efluentes domésticos e 
reflorestamento da mata ciliar, são ações necessárias para sua preservação.  
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