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RESUMO 

 

O rio Poti está inserido na porção oeste do município de Crateús – CE, sendo classificado 

como sendo água doce enquadrado na classe 02, da resolução CONAMA 357/2005. Neste 

sentido, buscou-se analisar as características geoambientais da área e as formas de uso e 

ocupação do solo, identificando os impactos ambientais e socioeconômicos, com enfoque na 

qualidade da água do rio Poti e das águas subterrâneas na zona urbana do município de Crateús 

- CE. A metodologia adotada consistiu em coletas de amostras de água subterrânea e de água 

do rio Poti para análises físico-químicas e biológicas, no período de estiagem e chuvoso de 

2011 e 2012. Os resultados das análises no rio Poti servem para determinar o cálculo do 

Índice de Qualidade da Água (IQA) e Índice de Estado Trófico (IET) do rio.  A construção da 

matriz de impactos ambientais e socioeconômicos identificou os principais impactos positivos 

e negativos na área. Os resultados mostraram que na água subterrânea apenas um poço 

apresenta água de boa qualidade, nos demais a água é salobra, mas surgem como alternativa 

nos anos de intensa estiagem.  O rio Poti apresenta IQA na categoria boa, mas em alguns 

pontos apresentou qualidade regular. A escassez de água ao longo do rio fez com que as águas 

ficassem estagnadas, apresentando uma água salobra em alguns pontos.  O IET mostra um 

estado hipereutrófico do rio, com a presença intensa de macrófitas aquáticas em alguns pontos 

e cianobactérias que podem produzir toxinas prejudiciais à saúde humana. A matriz de 

impacto ambiental aponta falhas de gestão e planejamento. Dentre os impactos ambientais 

negativos se destaca a presença de animais nas margens do rio e como impacto positivo a 

coleta seletiva de lixo, que surge como uma medida mitigadora.  Portanto, a gestão dos 

recursos hídricos deve considerar as peculiaridades locais, priorizando medidas que visem o 

desenvolvimento sustentável, como a ampliação do sistema de esgotamento sanitário, que é 

de fundamental importância para a saúde pública e para a urbanização das cidades, na busca 

por uma melhor qualidade de vida para a população local. 

 

 

Palavras-chave: Rio Poti. Água subterrânea. Eutrofização. Fitoplâncton. Sustentabilidade.  

 

 

 

 



8 
 

ABSTRACT 

 

The Poti river is inserted in the west zone of Crateús city, state of Ceará, being classified as 

freshwater class 02 by CONAMA (Environmental National Council) resolution 357/2005. In 

this sense, the aim was to analyze the geoenvironmental characteristics of the area, and the 

land use and cover, identifying environmental and socioeconomic impacts, with focus in Poti 

river water quality and groundwater in the urban zone of Crateús – CE. Methodology 

consisted of sampling groundwater and Poti river water during the drought and rainy period of 

2011 to 2012 for physicochemical and biological analyses. Results of Poti river water 

analyses were used for calculating Water Quality Index (WQI) and Trophic State Index (TSI). 

The matrix elaborated for environmental and socioeconomic impacts identified the main 

positive and negative impacts. Groundwater results showed only one well of good quality, 

while water from other wells was brackish, but they can be used as alternative water sources 

in years of prolonged drought. WQI Poti river was classified as good, but at some points 

showed regular quality. Shortage of water along the river made the water remained stagnant, 

presenting brackish water at some points. TSI showed a hipereutrophic state for the river, with 

massive presence of macrophytes at some points and also cyanobacteria, which might produce 

toxins harmful to human health. Environmental impact matrix presented planning and 

management failure. Among negative environmental impacts, it stood out animal presence on 

river banks, while as positive impact, selective garbage collection appeared as mitigating 

measure. Therefore, water resource management should consider local peculiarities, giving 

priority to majors for sustainable development, such as sanitary sewage system expansion, 

which is fundamental for public health and city urbanization, searching better quality of life 

for local population. 

 

 

Key-words: Poti River. Groundwater. Eutrophication. Phytoplankton. Sustainability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As preocupações em preservar os recursos hídricos, para manter uma fonte 

potável que possa abastecer as populações em todo planeta, vêm aumentando ao longo dos 

últimos anos. Inúmeros eventos locais e mundiais são organizados para discutir as questões 

socioambientais, tendo, entre outros assuntos, o debate sobre a preservação dos recursos 

hídricos como um dos focos principais.   

Um dos grandes desafios atuais da humanidade é conciliar a preservação dos 

ambientes naturais promovendo o desenvolvimento socioeconômico. Esses desafios são 

maiores quando se trata de ambientes urbanos, os quais detêm, em seus domínios, algum tipo 

de potencialidade hídrica, que se compõem de uma complexidade devido aos múltiplos usos 

da água. 

Uma das consequências das atividades humanas sobre a qualidade dos recursos 

hídricos é a ocupação desordenada, que tem causado grandes impactos nos sistemas 

aquáticos, como, por exemplo, poluição em lagoas, rios e riachos, com acúmulo de lixo, 

entulho, esgoto e outras práticas poluentes. Neste contexto, sérias modificações ocorrem no 

ambiente pela introdução de materiais que modificam os aspectos físico-químicos da água, 

além de alterar suas características bacteriológicas, afetando assim a qualidade da água que é 

essencial para a subsistência humana, sendo essa qualidade definida pelo Ministério do Meio 

Ambiente de acordo com o enquadramento do corpo hídrico.  

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) considera que o 

enquadramento dos corpos d’água deve estar baseado não necessariamente no seu estado 

atual, mas nos níveis de qualidade que deveriam possuir para atender as necessidades da 

comunidade. Baseado na resolução CONAMA 357/2005, as águas do rio Poti são 

classificadas como sendo águas doces e estão enquadradas, segundo a qualidade requerida 

para seu uso preponderante, como sendo de classe 02: 

Destinadas ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; 

à proteção das comunidades aquáticas; à recreação de contato primário, tais como 

natação, esqui aquático e mergulho; à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de 

parques, jardins, campo de esportes e lazer, com os quais o público possa vir a ter 

contato direto; à aquicultura, atividade de pesca, ou seja, o rio apresenta múltiplos 

usos que se conflitam com as atividades humanas (BRASIL, 2005). 

 

Dentre os usos múltiplos do rio Poti se destacam a dessendentação animal, uso 

doméstico local, recreação de contato primário e secundário, usos públicos (abastecimento), 
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na indústria, pesca artesanal, na irrigação e agricultura de vazante (CEARÁ, 2011a). Esses 

usos múltiplos são mais evidentes nas proximidades de açudes, e no decorrer do rio a 

dessendentação animal é constante em todo trecho urbano. 

A elevada densidade populacional da área nas proximidades do rio Poti implicou 

em uma ocupação desorganizada das margens do rio na cidade de Crateús, expandindo-se 

sobre a mata ciliar e ocupando principalmente a área que corresponde ao leito do rio, já que 

na maior parte do ano ele apresenta um fluxo pequeno e estável. Disso resultaram os conflitos 

entre o processo de urbanização e a conservação do meio natural, com reflexo negativo na 

qualidade da água, principalmente na qualidade de vida da população dessa região.   

Todos os problemas acima relacionados fazem parte da realidade do rio Poti nas 

últimas décadas.  O processo de urbanização proporcionou a transformação da paisagem na 

cidade de Crateús, devido a essa ocupação desordenada que se junta a problemática das 

grandes quantidades de lixo e os dejetos de esgotos que são jogados no rio. Apesar de a 

cidade dispor de sistema de esgotamento sanitário em quase toda a área urbana, muitas 

residências ainda não se interligaram à rede coleta de esgoto, lançando diretamente seus 

dejetos no rio ou em fossas negras, contribuindo para a contaminação de suas águas. 

Dentre as alterações físicas sobre a paisagem no rio Poti, a que traz a maior carga 

de implicações socioambientais é o processo de ocupação das margens por moradias; essa 

realidade está presente em grande parte da área estudada, apresentando um nível de 

infraestrutura urbana baixa. A resultante dessas alterações está na impermeabilização do solo 

das margens do rio, que desencadeia o processo de erosão, provocando assim o assoreamento 

do mesmo, associado à ação mecânica do escoamento superficial que ocorre no período 

chuvoso. 

Na cidade de Crateús, o rio Poti apresenta suas margens suprimidas por ocupações 

irregulares ou construções de ruas, avenidas e pontes. Essas problemáticas desencadeiam uma 

série de consequências danosas ao meio ambiente e às populações ribeirinhas, como as 

inundações, a poluição hídrica superficial e subterrânea, a retirada da vegetação nativa da 

Caatinga, com perda do potencial genético da flora e fauna e proliferação de animais vetores 

de doenças, entre outros.   

Em toda a extensão do rio Poti em Crateús foram encontradas comunidades 

compostas por classes sociais bem distintas, nas quais suas diferenças emergem de seus 

padrões socioeconômicos. Os bairros mais próximos à margem do rio são representados por 

todas as classes sociais, e em época de enchente uma boa parcela da população é afetada. Isso 
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mostra a falta de condições socioeconômicas e de percepção ambiental por parte da população 

local.  

As ações humanas tornam o escoamento superficial um dos maiores responsáveis 

pelo processo poluidor dos corpos hídricos. A retirada da vegetação e a impermeabilização 

dos solos facilitam o carreamento de materiais, o que resulta no processo de assoreamento e 

aumento da turbidez da água, provocando proliferação de algas e vegetação aquática, como os 

aguapés, que diminuem a quantidade de oxigênio dissolvido na água e aumentam a 

concentração de substâncias tóxicas. 

Se o sistema hidrográfico sofre a ação antrópica, é possível também verificar a 

poluição através de uma simples análise na área de estudo, observando a existência de 

canalização de esgoto doméstico ou industrial, o acúmulo de lixo, a retirada da mata ciliar, a 

criação de animais (suínos, equinos, bovinos, entre outros) próximos às margens, vazamentos 

de materiais provenientes de postos de combustíveis ou de lava jatos, entre outras atividades 

poluidoras. Todos esses fatores citados estão presentes nas margens do rio Poti. 

O município que está situado nos Sertões de Crateús apresenta também a 

problemática das secas, pois nos anos em que o período chuvoso é irregular o município sofre 

com a falta de água. Uma solução seria a água subterrânea, mas o terreno cristalino 

encontrado no município dificulta o escoamento subterrâneo, sendo a água encontrada no 

semi-árido de qualidade regular, podendo ser águas muito duras e salinizadas. Outro 

agravante para o uso da água subterrânea seria os anos em que o município não dispunha de 

rede de esgoto, e na maioria das casas os dejetos eram jogados em fossas negras que 

contaminavam o lençol freático. 

 Portanto, o município e os seus recursos hídricos apresentam uma importância 

inestimável para a população local, pois a qualidade ambiental proporciona uma qualidade de 

vida para todos e consequentemente promove o crescimento da cidade. A percepção 

ambiental é essencial para que ocorra um desenvolvimento sustentável, em que o tripé da 

sustentabilidade é respeitado, proporcionando um ambiente ecologicamente equilibrado, 

socialmente justo para o seu povo e economicamente viável para o seu desenvolvimento. 

O objetivo geral deste trabalho consistiu em analisar as características 

geoambientais da área e as formas de uso e ocupação do solo, identificando os impactos 

ambientais sobre a sub-bacia hidrográfica, com enfoque na qualidade da água do rio Poti e das 

águas subterrâneas na zona urbana do município de Crateús – CE, nos anos de 2011 e 2012. Os 

objetivos específicos direcionam-se para: 
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• Analisar os aspectos físicos, químicos e biológicos das águas superficiais e subterrâneas, 

confrontando com a legislação vigente; 

• Classificar as águas do rio Poti, por meio da determinação do Índice de Qualidade da 

Água (IQA); 

• Realizar a identificação e contagem dos organismos fitoplanctônicos nas águas do rio 

Poti; 

• Avaliar o grau de eutrofização das águas do rio Poti, utilizando o Índice de Estado 

Trófico (IET); 

• Identificar os principais problemas ambientais e socioeconômicos configurados ao 

longo do rio na zona urbana do município, apontar suas consequências e propor medidas 

alternativas para minimizar os impactos adversos, através da Matriz de Impacto 

Ambiental;  

Neste propósito, será apresentado o referencial teórico com uma breve 

contextualização de impactos ambientais e qualidade das águas no contexto urbano. As seções 

seguintes abordam a caracterização da área, com uma breve descrição da sub-bacia do rio 

Poti, das unidades geoambientais e do contexto histórico e socioeconômico da cidade. A 

metodologia descreve as etapas da pesquisa, as etapas de campo e as análises laboratoriais. A 

partir dos resultados apresentados, foi possível discutir a intervenção do processo urbano na 

qualidade das águas e verificar o nível de impacto ambiental no rio Poti. As considerações 

finais destacam as principais ferramentas para o estabelecimento de medidas de preservação e 

conservação, como subsídio para a gestão ambiental que busca a sustentabilidade.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A fundamentação teórica contextualiza a sustentabilidade na exploração dos 

recursos hídricos, com ênfase na importância da água subterrânea no contexto do semi-árido 

cearense e nos impactos ambientais e socioeconômicos  que são gerados pelo processo de 

urbanização sem planejamento, interferindo assim na qualidade da água, que sofre com 

processos intensos de eutrofização, reduzindo a biodiversidade do corpo hídrico, onde se 

desenvolvem cianobactérias como organismos dominantes e que produzem cianotoxinas que é 

considerado um problema de saúde pública, destacando assim a importância dos organismos 

indicadores de contaminação da água. 

 

2.1 Sustentabilidade na Exploração dos Recursos Hídricos 

 

As relações entre a economia e o meio ambiente fundam-se nas mais diversas 

dimensões que permeiam a vida humana. Considerando o conceito recente de 

desenvolvimento sustentável, os elementos do sistema econômico e do sistema ambiental 

teriam fundamentalmente que atender aos vários aspectos de interação dos processos de 

reprodução da vida. Nesse sentido, conforme Veiga (2005) e Sachs (1993), o processo de 

desenvolvimento sustentável envolveria os aspectos sociais, econômicos, políticos e 

ambientais. 

O conceito de sustentabilidade explora a relação entre desenvolvimento 

econômico, qualidade ambiental e equidade social (ROGERS et al., 2009). O 

desenvolvimento sustentável é definido como o desenvolvimento que pode atender as 

necessidades da geração presente sem comprometer a habilidade das gerações futuras 

atenderem suas próprias necessidades. É essencial que haja um equilíbrio entre as 

necessidades econômicas e sociais das pessoas e a capacidade regenerativa do ambiente 

natural. A Educação Ambiental (EA) surge para reestabelecer o conceito de sustentabilidade, 

pois a formação de cidadãos ambientais respeita o tripé difundido pelo desenvolvimento 

sustentável.  

De acordo com Reigota (2007), a arte de produzir conhecimentos, na perspectiva 

da sustentabilidade e da EA está condicionada aos impactos e alternativas que possibilitam a 

construção de uma sociedade democrática, justa e ecologicamente sustentável. 
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Para que se possa permitir o usufruto de uma vida com qualidade, no mínimo, 

semelhante à atual para as gerações futuras, é imprescindível que haja desenvolvimento 

respeitando os limites dos ecossistemas, levando em conta os aspectos que preconizam 

desenvolvimento sustentável e implicam em processos econômicos dentro do equilíbrio do 

planeta (SANTOS et al., 2009). 

O século XXI está repleto de desafios referentes à questão ambiental. A 

interferência drástica do homem no meio ambiente tem provocado de maneira acelerada o 

desequilíbrio, a redução e até o desaparecimento de ecossistemas inteiros. As sociedades 

humanas ainda estão estruturadas sobre um modelo que se baseia, em grande medida, na 

destruição do meio ambiente e no consumo predatório de recursos naturais, em especial dos 

recursos hídricos. A degradação ambiental tem sido de tal ordem que vem comprometendo a 

possibilidade de as futuras gerações virem a usufruir desses recursos, e ameaçando o próprio 

presente, o que provoca desastres ecológicos e contribui para o agravamento dos 

desequilíbrios sociais, podendo levar à possibilidade de escassez de algumas matérias primas 

(MERICO et al., 1997). 

Torna-se cada vez mais urgente que a sociedade reveja as suas relações com o 

mundo físico-natural e com o mundo social. Esse rever nos remete a um repensar das bases de 

sustentação do nosso planeta, desde as práticas mais elementares e aparentemente ingênuas do 

indivíduo, de jogar papel no chão, passando pelas práticas de consumo, indo até a elaboração 

e execução de políticas públicas e ambientais pautadas em novas éticas. A EA deve se definir 

por um critério de sustentabilidade, que corresponda ao potencial ecológico e aos valores 

culturais de cada região (HIGUCHI E AZEVEDO, 2004).  

De acordo com Jacobi (2005), a postura de dependência e de não responsabilidade 

da população decorre principalmente da desinformação, da falta de consciência ambiental e de 

um déficit de práticas comunitárias baseadas na participação e no envolvimento dos cidadãos, 

que proponham uma nova cultura de direitos baseada na motivação e na co-participação, na 

gestão do meio ambiente e nas suas diversas dinâmicas. As práticas educativas articuladas 

com a problemática ambiental não devem ser vistas como um adjetivo, mas como parte 

componente de um processo educativo que reforce um pensar da educação orientada para 

refletir a educação ambiental num contexto de crise ambiental, de crescente insegurança e 

incerteza, face aos riscos produzidos pela sociedade global. 

A EA deve proporcionar experiências que possibilitem colocar as pessoas em 

contato direto com o mundo e sensibilizá-las para os ecossistemas que as envolvem; discutir a 
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importância do ambiente para a saúde e o bem estar do homem e para o exercício da 

cidadania; avaliar o desenvolvimento econômico aliado à degradação ambiental e à qualidade 

de vida e desenvolver no educando o sentido ético-social diante dos problemas ambientais 

(MORADILLO E OKI, 2004). 

Segundo Carvalho (2004), a interdisciplinaridade na EA é fundamental para a 

compreensão dos problemas socioambientais em suas múltiplas dimensões: geográficas, 

históricas, biológicas, sociais e subjetivas; considerando o ambiente como o conjunto das 

interrelações que se estabelecem entre o mundo natural e o mundo social, mediado por 

saberes locais e tradicionais, além dos saberes científicos. 

A educação é um elemento indispensável para a transformação da consciência 

ambiental, sendo evidente a importância de se educar os futuros cidadãos brasileiros para que, 

como empreendedores, venham a agir de modo responsável e com sensibilidade, conservando 

o ambiente saudável no presente e para o futuro. E como participantes do governo ou da 

sociedade civil, saibam cumprir suas obrigações, exigir e respeitar os direitos próprios e os de 

toda a comunidade, tanto local como internacional. E como pessoas, encontrem acolhidas para 

ampliar a qualidade de suas relações intra e interpessoais com o ambiente tanto físico quanto 

social (BRASIL, 1997). 

As bases conceituais da sustentabilidade, juntamente com a EA, surgem para que 

se desenvolva uma gestão ambiental eficiente, na tentativa de minimizar impactos ambientais 

decorrentes do processo de urbanização desordenado que afeta a qualidade das águas e 

intensifica a degradação ambiental. 

 

2.2 Água Subterrânea no contexto do Semi-Árido Cearense 

 

Segundo Libânio (2008), a água ocupa aproximadamente 75% da superfície da 

Terra e é o constituinte inorgânico mais abundante na matéria viva, integrando 

aproximadamente dois terços do corpo humano e atingindo até 98% em certos animais 

aquáticos, legumes, frutas e verduras. Constitui-se também no solvente universal da maioria 

das substâncias, modificando-as e se modificando em função destas. Diversas características 

das águas naturais advêm dessa capacidade de dissolução, diferenciando-se pelas 

características do solo da bacia hidrográfica. 

Com relação aos recursos hídricos subterrâneos, estimam-se em 112.000 km
3
 das 

reservas de água subterrânea dispostas na profundidade de até 1000 m, permitindo ao Brasil 
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um balanço hídrico positivo com aquíferos de grande capacidade de recarga, embora com 

ampla irregularidade na sua distribuição, estando concentrada somente no aquífero Guarani, 

localizado na região centro-leste da América do Sul, cerca de 50.000 km
3
 (REBOUÇAS, 

2003). 

Para Mota (2011), a água é um recurso fundamental e escasso no semi-árido 

nordestino, sendo vital à sobrevivência de todas das espécies. A água doce líquida disponível 

representa cerca de 0,6% do total de água existente na Terra, e apenas 1,2% (98.400 km
3
) 

deste total está localizada em rios e lagos. O restante, cerca de 98,85% está em mananciais 

subterrâneos, onde apenas metade deste volume está em profundidade acessível. O volume 

total da água acessível em subsolo e da água doce de rios e lagos é de 0,3% do total inicial, ou 

seja, 41.419.200 km
3
. 

A água doce está espacial e temporalmente distribuída de forma desigual no 

Ceará, sendo importante preservar a sua quantidade e qualidade. Assim é fundamental evitar o 

desperdício e todo tipo de contaminação dos recursos hídricos. A poluição pode ser definida 

como uma alteração ecológica, que não age diretamente sobre o ser vivo, mas indiretamente 

degrada as condições adequadas à sua vida. 

As comunidades nordestinas acabaram por adaptarem-se de maneira mediamente 

satisfatória à sazonalidade climática, habituando-se a conviver com a ausência de 

precipitações durante um período anual de até oito meses, utilizando a água armazenada em 

cisternas, cacimbas, barreiros, poços, açudes e barragens. 

O quadro de escassez de água na região Nordeste poderia ser definitivamente 

solucionado em determinadas regiões, através de uma gestão integrada dos recursos hídricos 

superficiais e subterrâneos. Entretanto, a carência de estudos específicos e de abrangência 

regional, fundamentais para avaliação da ocorrência e potencialidade desses recursos, é um fator 

limitante para a aplicação dessa gestão (BRASIL, 1998b).  

A difícil realidade da escassez de água enfrentada pela população no interior do 

Ceará faz com que se busquem métodos alternativos para superar essas dificuldades.  Os 

recursos hídricos subterrâneos representam fontes estratégicas de grande valia e servidão, com 

forte alcance social para sobrevivência e fixação do homem no campo diante da atuação do 

fenômeno das secas. 

Apesar da relevância da água subterrânea para o desenvolvimento 

socioeconômico, o Brasil ainda apresenta uma deficiência séria no conhecimento do potencial 

hídrico de seus aquíferos, seu estágio de explotação e a qualidade das suas águas. Os estudos 
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regionais são poucos e encontram-se defasados. A maior parte dos estudos de qualidade da 

água subterrânea publicados mais recentemente têm caráter mais localizado (ZOBY, 2008). 

O uso da água subterrânea está condicionado à sua quantidade e à sua qualidade, 

ou seja, ter água não resolve o problema de abastecimento, mas é necessário ter água de 

qualidade adequada. Estas duas condições são importantes não somente para o consumo 

humano, mas também para o uso em geral, principalmente na agricultura. O conhecimento 

deste aspecto do abastecimento tem exigido estudos adequados que permitam viabilizar a 

exploração de reservas que supram as necessidades as quais elas se propõem.  

As características químicas das águas subterrâneas podem ser influenciadas pela 

natureza e composição mineralógica da rocha, composição química do solo, condições 

climáticas, composição química da água de recarga, tempo de permanência no aquífero e 

permeabilidade. Além disso, as atividades humanas também podem ocasionar mudanças na 

composição química da água subterrânea. Por exemplo, perfuração e construção inadequada 

de poços podem criar conexão artificial entre aquíferos com águas de características 

diferentes e bombeamento excessivo em áreas costeiras pode mudar a direção do fluxo da 

água subterrânea causando a intrusão marinha.  

Águas subterrâneas foram tradicionalmente consideradas como sendo uma forma 

pura de água. Por causa da filtração através do solo e seu longo tempo de residência no 

subterrâneo, ela contém muito menos matéria orgânica e micro-organismos causadores de 

doenças do que águas de lagos ou rios. Algumas águas subterrâneas são naturalmente muito 

salgadas e ácidas para o consumo humano ou para uso em irrigação, e podem conter 

quantidades excessivas de íons sódio, sulfeto, ou ferro que inviabilizam o seu uso em muitas 

outras atividades (COLIN e CANN, 2011).  

Tundisi (2005) destaca que a disposição inadequada de resíduos sólidos, pode 

ocasionar problemas de contaminação por patógenos das águas superficiais e subterrâneas, 

afetando assim, o crescimento e a economia local e regional. 

De acordo com Zoby (2008), a disponibilidade hídrica subterrânea e a 

produtividade de poços são geralmente os principais fatores determinantes na explotação dos 

aquíferos. Em função do crescimento descontrolado da perfuração de poços tubulares e das 

atividades antrópicas, que acabam contaminando os aquíferos, a questão da qualidade da água 

subterrânea vem se tornando cada vez mais importante para o gerenciamento do recurso 

hídrico no país. 
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Portanto, é indiscutível e imprescindível que se realize uma gestão eficiente 

desses recursos que possuem tão estreita ligação com aquilo que o homem do campo no 

nordeste considera essencial, pois sua identidade enquanto ser social está irremediavelmente 

relacionada à água, sendo indispensável sua participação no processo de construção de 

metodologias para a prevenção de fatores que possam alterar a qualidade e quantidade de 

água afetando diretamente suas condições de sobrevivência (CAMPOS, 2001). 

 

2.3 Impactos Ambientais e Socioeconômicos gerados pelo Processo de Urbanização 

 

As questões ambientais estão sendo exaustivamente discutidas nas últimas duas 

décadas, em razão das consequências, já percebidas, do uso indiscriminado dos recursos 

naturais, pela ausência de controle e monitoramento dos meios de produção e pela falta de 

ações efetivas por parte da maioria dos poderes públicos e da sociedade em relação ao meio 

ambiente. A necessidade de dar prioridade aos problemas ambientais, em especial aqueles 

associados aos recursos hídricos, torna-se imprescindível à medida que se tem a qualidade de 

vida das populações afetadas direta ou indiretamente (BORSOI e TORRES, 1997). 

Os impactos ambientais afetam diretamente os aspectos socioeconômicos, gerando 

conflitos entre a manutenção do equilíbrio ambiental e a sadia qualidade de vida. A resolução 

CONAMA 01/1986 define impacto ambiental como:  

Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, 

causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas 

que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

as atividades sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio 

ambiente; a qualidade dos recursos ambientais, ou seja, a definição de impacto 

ambiental está diretamente relacionada com os impactos socioeconômicos, pois um 

ambiente impactado afeta diretamente a economia e a população (BRASIL, 1986).  

 

O impacto ambiental afeta diretamente as águas superficiais e subterrâneas, que 

sofrem impactos cumulativos progressivos com grandes danos ao funcionamento dos 

ecossistemas, ao balanço hídrico e à disponibilidade de recursos hídricos para a espécie 

humana e outras espécies de animais e plantas (TUNDISI, 2005). 

As atividades humanas têm causado grandes impactos nos sistemas aquáticos, seja 

pela remoção da mata ciliar, pela expansão imobiliária ou canalização das águas. Além disso, 

os despejos de efluentes domésticos e industriais causam profundas modificações nesses 

ambientes, pela introdução de grandes quantidades de substâncias estranhas no sistema, 
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produzindo alterações nas características físico-químicas da água e modificando as 

características biológicas destes ambientes. 

Os impactos ambientais que ocorrem no rio Poti afetam diretamente as questões 

socioeconômicas, ocasionando principalmente impactos na população local, que sofre com a 

expansão urbana desordenada. Todos esses problemas afetam a qualidade de vida do povo 

Crateuense, pois os impactos ambientais estão diretamente relacionados com os impactos 

socioeconômicos. Os impactos gerados pela urbanização repercutem na qualidade da água e, 

consequentemente, dos corpos hídricos. Ao interferir na dinâmica natural, modificando a 

trajetória ou introduzindo novos canais para os rios, o meio natural é alterado e passa a 

integrar-se com o ambiente urbano. 

A poluição das águas tem origem em várias fontes, das quais podem-se destacar 

os efluentes domésticos e industriais e os deflúvios superficiais urbanos e agrícolas que, por 

sua vez, estão associados ao tipo de uso e ocupação do solo.  

Se o recurso hídrico não sofreu impactos da ação humana e mantêm suas 

características naturais, os indicadores que caracterizam a qualidade da água desse recurso 

podem, em grande parte, ser aferidos por uma simples observação visual. Para Schiel (2003), 

sem a interferência humana, a água, em suas condições naturais, normalmente é límpida e não 

possui muitos sedimentos. 

Segundo Botelho (2002), os seres humanos, os animais e os vegetais, ou seja, a 

vida, em qualquer de suas formas, é diretamente afetada pela deterioração da qualidade da 

água, que pode ser gerada por poluição, desmatamentos, queimadas, entre outros. A poluição 

hídrica, além dos danos, cria um desafio para a sociedade moderna; encontrar meios eficazes 

e econômicos para o seu controle. 

As relações entre urbanização e recursos hídricos têm sido marcadas, sobretudo, 

pelo insucesso, com prejuízo significativo para as águas urbanas, o que tem se transformado 

em prejuízos para toda coletividade. A degradação dos rios tem sido um dos preços pagos 

pelo desenvolvimento urbano descomprometido com o ambiente. (BOTELHO, 2002). 

Tradicionalmente, o desenvolvimento urbano e suburbano não levava em 

consideração os efeitos da urbanização sobre os processos hidrológicos naturais. A 

implantação de assentamentos humanos pode levar a redução da capacidade de recarga de 

aquíferos pelo fato de provocar a diminuição das áreas de recarga. O aumento das superfícies 

impermeáveis nas cidades (ruas, telhados, estacionamentos, calcadas) inibe a infiltração de 

água no solo e provoca enormes escoamentos superficiais urbanos. Essas enxurradas 



27 
 

acumulam poluentes à medida que escoam pelas superfícies impermeabilizadas (BRASIL, 

2011a).  

Tundisi J. e Tundisi T. (2008) destacam que o crescimento da urbanização implica 

em uma enorme alteração do ciclo hidrológico, devido à impermeabilização da superfície, 

bem como um aumento dos despejos de esgotos domésticos, nitrogênio e fósforo, resultantes 

do acúmulo da população urbana e de seus resíduos diários, todos esses fatores afetam a 

qualidade da água. 

A solução de problemas relativos à qualidade da água exige estratégias para 

prevenir contra a poluição, tratar efluentes e resíduos e remediar a poluição hídrica. Como 

uma primeira intervenção, a poluição pode ser evitada antes mesmo que alcance os cursos de 

água; em segundo lugar, águas servidas podem passar por tratamento antes de serem lançadas; 

e, em terceiro lugar, a integridade biológica dos cursos de água poluídos pode ser fisicamente 

restaurada por meio de ações de remediação (BRASIL, 2011a).   

Para Christofoletti (1993), os impactos gerados pela urbanização repercutem no 

funcionamento do ciclo hidrológico ao interferir no rearranjo dos armazenamentos e na 

trajetória das águas, introduzindo novos meios para sua transferência na área urbanizada e em 

torno da cidade. 

 

2.3.1 Processo de Eutrofização 

 

Esteves (2011) define eutrofização como o aumento da concentração de nutrientes 

– especialmente fósforo e nitrogênio – em um dado ecossistema aquático, que tem como 

consequência o aumento da produtividade de diversos de seus compartimentos e alterações 

diversas sobre seu funcionamento. Como decorrência deste processo, o ecossistema aquático 

passa da condição de oligotrófico ou mesotrófico para eutrófico ou mesmo hipereutrófico. 

Esse processo demonstra bem o que ocorre no rio Poti. 

Segundo Mota (2012), o enriquecimento do meio aquático por nutrientes como 

nitrogênio e fósforo resulta no processo de eutrofização, que é o crescimento excessivo de 

algas e de plantas aquáticas, causando problemas ao próprio ambiente e aos usos da água, tais 

como: sabor e odor desagradáveis, toxidez provocados pelas algas; formação de massas de 

matéria orgânica, cuja decomposição pode levar à diminuição do oxigênio dissolvido e 

consequentes prejuízos à vida aquática aeróbia; prejuízos às atividades de recreação e 
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navegação; entupimentos de tubulações e danos às bombas e turbinas hidrelétricas; prejuízos 

ao tratamento da água; assoreamento de reservatórios. 

A eutrofização pode ser definida como o aumento excessivo da produção 

primária, derivada da alta taxa de fotossíntese. Se trata de um processo natural de 

envelhecimento do corpo d’água como resultado da descarga natural de nitrogênio e fósforo 

(GIANUZZI, 2011). 

A eutrofização pode ser natural ou artificial; quando natural, é um processo lento 

e contínuo que resulta do aporte de nutrientes trazidos pelas chuvas e pelas águas superficiais 

que erodem e lavam a superfície terrestre. A eutrofização natural corresponde ao que poderia 

ser chamado de “envelhecimento natural” do lago. Quando ocorre artificialmente, ou seja, 

quando é induzida pelo homem, a eutrofização é denominada de artificial, cultural ou 

antrópica. Este tipo de eutrofização é responsável pelo “envelhecimento precoce” de 

ecossistemas lacustres (ESTEVES, 2011). 

A eutrofização natural é um processo bastante demorado, associado ao tempo de 

evolução dos ecossistemas. No entanto, esse processo vem se acelerando pela intervenção 

humana em lagos cujas bacias sofrem a ocupação de atividades industriais, agrícolas ou zonas 

urbanas. A eutrofização associada à intervenção humana é chamada de eutrofização cultural 

ou acelerada (BRAGA et al., 2005). 

Para Odum e Barrett (2008), o termo eutrofização cultural é usado para indicar a 

poluição orgânica resultante das atividades humanas. A erosão do solo e a perda de nutrientes 

de uma floresta que sofreu perturbação ou um campo cultivado mal gerenciado não só 

empobrecem esses ecossistemas, como também tais fluxos de saída provavelmente produzirão 

eutrofização a jusante ou outros impactos. 

A eutrofização artificial ou cultural faz referência aos processos de eutrofização 

acelerados ou iniciados por impactos antrópicos. Populações humanas em grandes 

assentamentos geram descargas pontuais de despejos orgânicos domésticos e urbanos. Muitos 

processos industriais geram resíduos que incrementam a carga de nutrientes assim como as 

atividades agropecuárias geram aportes difusos por escoamento (GIANUZZI, 2011).  

Esteves (2011) enfatiza que a eutrofização artificial pode ser considerada como 

uma reação em cadeia de causas e efeitos bem evidentes, cuja característica principal é a 

quebra relativa de estabilidade do ecossistema (homeostasia). A homeostasia em ecossistemas 

aquáticos caracteriza-se pelo equilíbrio, entre a produção de matéria orgânica e o seu 

consumo e decomposição. Com o rompimento do estado de equilíbrio, devido à eutrofização 
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artificial, o ecossistema passa a produzir mais matéria orgânica do que é capaz de consumir e 

decompor. Este desequilíbrio ecológico é acompanhado de profundas mudanças no 

metabolismo de todo ecossistema. 

Braga et al. (2005) destacam que outros fatores interferem na ocorrência da 

eutrofização, os quais são a radiação solar e a temperatura. Os lagos em regiões tropicais 

possuem uma tendência maior à eutrofização por se localizarem em regiões quentes e com 

grande incidência de radiação solar, praticamente constante ao longo do ano. 

De acordo com Gianuzzi (2011), muitas são as variáveis que atuam de maneira 

combinada desencadeando os processos de eutrofização. Se destacam o clima, as 

características geológicas e hidrológicas do sistema, a morfometria limnológica, a 

transparência da água devido ao material inorgânico em suspensão, o tempo de residência da 

água e a dinâmica interna de nutrientes. Contudo, a causa primária que desencadeia a 

passagem de um estado oligotrófico a um eutrófico é o aporte de nutrientes, principalmente 

fósforo e nitrogênio em uma taxa maior a que o sistema aquático pode processar. 

Em muitos ecossistemas aquáticos continentais brasileiros o efeito da eutrofização 

artificial tem sido mais evidente sobre as macrófitas flutuantes do que sobre as macrófitas 

emersas. Estas encontram nos ecossistemas eutrofizados as condições adequadas para o seu 

crescimento, como: oferta maior de nutrientes e disponibilidade de luz solar durante todo o 

ano, visto que flutuam na superfície da água. Outro fator importante a ser destacado, é que a 

maioria das macrófitas flutuantes praticamente não tem predadores naturais. Em condições 

ideais, as macrófitas aquáticas possuem elevadas taxas de produtividade primária, e não 

raramente cobrem um ecossistema aquático, ou partes representativas dele, em reduzido 

período de tempo (ESTEVES, 2011).  

Braga et al. (2005) destacam que as consequências da eutrofização podem ser 

englobadas em duas categorias. Impactos sobre o ecossistema e a qualidade da água: 

diversidade biológica diminui, alteração das espécies de algas, baixos teores de OD na água 

alteram a composição das espécies de peixes presentes, sabor e odor desagradável e 

diminuição a transparência da água. Impactos sobre a utilização dos recursos hídricos: 

utilização do corpo d’ água como manancial de abastecimento fica prejudicada, correlação 

entre a presença de cianobactérias e epidemias de distúrbios gastrointestinais, uso recreacional 

e para irrigação prejudicado, perda de valor comercial das propriedades localizadas nas 

margens do corpo d’ água.  
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A eutrofização pode ocasionar cianobactérias visíveis ou florações de algas, 

espumas superficiais, tapetes de macrófitas aquáticas. A decomposição da matéria orgânica 

pode conduzir a exaustão do oxigênio dissolvido na água, que por sua vez pode causar 

problemas secundários, como a peixes e liberação de substâncias tóxicas, os fosfatos que se 

associam aos sedimentos oxidados. Os fosfatos liberados nos sedimentos aceleram a 

eutrofização, ocorrendo assim um ciclo de retroalimentação positiva (GIANUZZI, 2011). 

Os principais efeitos indesejáveis da eutrofização são os seguintes: problemas 

estéticos e recreacionais; condições anaeróbias no fundo do corpo d’água; eventuais 

condições anaeróbias no corpo d’água como um todo; mortandade de peixes; dificuldade e 

elevação nos custos de tratamento de água; problemas com o abastecimento de água 

industrial; toxicidade das algas; modificações na qualidade e quantidade de peixes de valor 

comercial; redução na navegação e capacidade de transporte; desaparecimento gradual do 

lago como um todo (VON SPERLING, 2007). 

Segundo Braga et al. (2005), as formas de controle da eutrofização surgem a 

partir de medidas preventivas em fontes pontuais, como a retirada de nutrientes por meio do 

tratamento do esgoto doméstico e tratamento de efluentes industriais, ou em fontes difusas 

com a redução do uso de fertilizantes agrícolas; recomposição de matas ciliares; controle da 

drenagem urbana. Dentre as medidas corretivas se destacam a aeração da camada inferior dos 

lagos para manter o fósforo na sua forma insolúvel; precipitação química do fósforo; redução 

da biomassa vegetal por meio da colheita de macrófitas; remoção do sedimento do fundo. 

Odum e Barrett (2008) sugerem que os seres humanos, em seus esforços para 

aumentar a produtividade e sustentar o aumento do número de pessoas e animais domésticos 

(que por sua vez excretam enormes quantidades de nutrientes no ambiente), estão causando 

uma eutrofização em escala mundial, a maior das ameaças à diversidade, à elasticidade e à 

estabilidade da ecosfera. 

 

2.3.2 Cianobactérias e Cianotoxinas 

 

As cianobactérias constituem um grupo de organismos que possuem 

características próprias de bactérias assim como de algas e plantas eucariotas. Algumas 

espécies trazem benefícios para o homem por suas diversas aplicações biotecnológicas, outras 

são conhecidas por seus aspectos prejudiciais dada a sua capacidade para sintetizar e liberar 

cianotoxinas, e por alterar as características organolépticas da água. As cianobactérias são 
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bactérias procariontes que apresentam o mesmo aparato fotossintético das algas e das plantas 

superiores, incluindo os fotossistemas e a presença de clorofila a (GIANUZZI, 2011). 

Um dos problemas decorrentes da eutrofização da água é a possível proliferação 

de cianobactérias, produtoras de toxinas (cianotoxinas), podendo causar danos aos animais ou 

aos seres humanos. As cianobactérias são micro-organismos com características celulares 

procariontes, porém com um sistema fotossintetizante semelhante ao das algas, ou seja, são 

bactérias fotossintetizantes, as quais encontram condições de proliferação em ambientes 

eutrofizados (MOTA, 2012).  

De acordo com Gianuzzi (2011), a eutrofização conduz gradualmente a perda da 

produtividade geral do ecossistema aquático. Assim, as cadeias tróficas se alteram 

significativamente, gerando maus odores por falta de oxigênio e mortandade de peixes. Isto 

provoca uma alteração e deterioração da qualidade da água, que leva a uma diminuição da 

biodiversidade. Neste cenário, é frequente a aparição de florações de cianobactérias, em 

muitos casos constituídas por gêneros nocivos, com todos os problemas e riscos sanitários. A 

correlação entre a presença de cianobactérias pode estar relacionada a epidemias de distúrbios 

gastrointestinais. 

Segundo Chaves et al. (2009), o crescimento massivo de cianobactérias nos 

ecossistemas aquáticos continentais limita sua utilização como áreas de recreação e de 

abastecimento, em razão do odor e gosto desagradável gerado pelas florações, aspecto 

repugnante e, nos casos de degradação da floração, anoxia da coluna da água. Por outro lado, 

nem todas as florações de cianobactérias são tóxicas e algumas podem ser tóxicas durante 

apenas um período do ano, do mês ou da semana. 

O crescimento de cianobactérias fitoplanctônicas nos ambientes naturais depende 

do equilíbrio entre a oferta e a demanda de recursos: condição dada por sua capacidade de 

acesso e utilização dos mesmos. As condições ambientais mais importantes que favorecem o 

desenvolvimento de florações, são a intensidade da luz, a temperatura, as características 

hídricas do corpo d’água, a estabilidade da coluna de água, o pH, os macro e micronutrientes 

e por último os fatores antropogênicos, sem descartar outros fatores ambientais e biológicos 

(GIANUZZI, 2011). 

Os principais efeitos das cianobactérias sobre a saúde em curto prazo são: 

gastroenterites, falha hepática severa e dermatites. Dentre os efeitos de longo prazo se 

destacam os elevados índices de câncer primário de fígado e dano hepático crônico 

(GIANUZZI, 2011).  A maioria das intoxicações envolvendo cianotoxinas é causada por 
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hepatotoxinas. O caso mais conhecido ocorreu no ano de 1996 em Caruaru - PE, onde 123 

pacientes renais crônicos, que tinham sido submetidos à hemodiálise, passaram a apresentar 

um quadro clínico compatível com uma grave hepatotoxicose. As pesquisas confirmaram a 

presença de microcistinas no carvão ativado utilizado no sistema de purificação da água da 

clínica, bem como em amostras de sangue e fígado dos pacientes intoxicados. Destes, 54 

vieram a falecer até cinco meses após o início dos sintomas, tornando-se o primeiro registro 

confirmado no mundo de morte de seres humanos causada por uma toxina produzida por 

cianobactérias (AZEVEDO, 1998). 

 

2.3.3 A Importância da Água para a Saúde Pública 

 

A importância da água é inestimável, sendo comprovada ao se perceber sua íntima 

relação com a qualidade ambiental e de saúde humana. Além disso, apresenta utilidades 

múltiplas, como geração de energia elétrica, abastecimento doméstico e industrial, irrigação, 

navegação, recreação, turismo, aquicultura, piscicultura e, ainda, a assimilação e condução de 

esgoto que a tornam um bem econômico, um recurso, pois sua escassez tolhe diversas 

atividades promotoras do desenvolvimento em diferentes regiões (TUCCI, 2001). 

Tundisi (2005) destaca que os recursos hídricos poluídos por descargas de 

resíduos humanos e de animais transportam grande variedade de patógenos, entre eles 

bactérias, vírus, protozoários ou organismos multicelulares, que podem causar doenças 

gastrointestinais, pois ao serem despejados em rios, lagos, represas e tanques, muitos desses 

patógenos apresentam persistência que depende da concentração de matéria orgânica e da 

capacidade de autodepuração do ecossistema aquático.  

Segundo Tundisi J. e Tundisi T. (2008), apesar de ser uma substância vital para a 

saúde humana, a água também debilita as pessoas, produz doenças por vários mecanismos e 

aumenta a mortalidade. Essas são consequências produzidas pela água contaminada e de baixa 

qualidade.  

Um dos agravantes da deterioração dos recursos hídricos é a repercussão na saúde 

humana e no aumento da mortalidade infantil e das internações hospitalares, provocando 

também alterações no ciclo hidrológico, causando impactos na evaporação, no balanço hídrico 

e na biodiversidade dos sistemas aquáticos (TUNDISI, 2005).   

Segundo Mota (2012), as doenças veiculadas pela água têm origem, 

principalmente, a partir dos dejetos. Muitos micro-organismos patogênicos são parasitas do 
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intestino humano e são eliminados juntamente com as fezes. Por falta de adequados sistemas 

de esgotamento, muitas vezes os dejetos de origem humana alcançam mananciais superficiais 

ou subterrâneos de água, introduzindo nele micro-organismos patogênicos. A água desses 

mananciais, ao ser utilizada para beber ou outros fins, pode resultar no acesso desses 

patógenos a uma pessoa, causando-lhe doenças. 

Frequentemente, as pessoas mais pobres das áreas urbanas vivem às margens dos 

cursos de água, pois esses terrenos geralmente são de domínio público. Por falta de outras 

opções, os habitantes dessas localidades lançam seus resíduos e detritos diretamente nos 

cursos de água. Os moradores de assentamentos precários, sem acesso a água potável segura e 

de baixo custo, muitas vezes utilizam esses mesmos sistemas aquáticos poluídos para se 

banhar e beber, ficando expostos a altos riscos de doenças transmitidas pela água (BRASIL, 

2011a). 

O quadro 01 resume bem os principais micro-organismos indicadores de 

contaminação ou causadores de doenças de veiculação hídrica. 

 

  Quadro 01 – Patógenos e organismos indicadores comumente encontrados no esgoto bruto.  

Patógenos ou Indicadores Doença ou papel Nº por litro 

Bactérias Campylobacter spp. Gastroenterite 37.000 

 Clostridium perfringens Organismo indicador 6x10
5
-8x10

5 

 Escherichia coli Organismo indicador 10
7
-10

8 

 Salmonella spp. Gastroenterite 20-80.000 

 Shigella Disenteria 10-10.000 

Vírus Poliovírus Indicador 1.800-5.000.000 

 Rotavírus Diarréia, vômito 4.000-850.000 

Protozoários 
Cryptosporidium parvum 

oocysts 
Diarréia 1-390 

 Entamoeba histolytica Disenteria 4 

 Giárdia lamblia cysts Diarréia 125-200.000 

Helmintos Ascaris spp. Ascaridíase 5-110 

 Ancylostoma spp. Anemia 6-190 

 Ancylostoma spp. Diarréia 10-40 

 Fonte: Von Sperling, 1996. 

 

De acordo com Von Sperling (2007), os principais grupos de organismos de 

interesse do ponto de vista de saúde pública, com associações com a água ou com as fezes, 

são: bactérias, vírus, protozoários e helmintos. A origem destes agentes patogênicos nos 

esgotos é predominantemente humana, refletindo diretamente no nível de saúde da população 

e as condições de saneamento básico de cada região. Pode ser também de predominância 

animal, cujos dejetos são eliminados através da rede de esgoto, ou então pela presença de 

animais na rede de esgoto, principalmente roedores.  
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A Organização Mundial da Saúde (OMS) destaca que além dos micro-organismos 

introduzidos nas águas pela contaminação fecal humana ou animal, existem diversos micro-

organismos patogênicos, endêmicos em certas áreas que, uma vez introduzidos, são capazes 

de colonizar novos ambientes. Estes micro-organismos, assim, como algumas espécies 

bacterianas do tipo vibrião e alguns protozoários do tipo ameba, podem provocar gravíssimos 

problemas de saúde nas pessoas expostas, causando, inclusive, infecções intestinais, encefalite 

amebiana, meningite amebiana, o que pode levar a óbito (OMS, 2008). Vírus e outros 

protozoários também representam riscos à saúde humana, como é o caso de Cryptosporidium 

e de Giardia. 

São quatro as principais classes de doenças relacionadas à água: problemas 

transmitidos pela água ingerida (fecal-oral); problemas contraídos durante o banho; problemas 

provocados pelo contato com água contaminada; e problemas relacionados a vetores que se 

reproduzem na água. Essas doenças resultam da baixa qualidade da água utilizada para beber, 

lavar e outras finalidades (BRASIL, 2011a).  

As doenças transmitidas pela água incluem aquelas em que a água serve de meio 

de transmissão, especialmente no que diz respeito a agentes patogênicos provenientes do 

excremento que são passados pela água aos seres humanos. Entre elas estão a maioria das 

doenças entéricas e diarréicas causadas por bactérias, parasitas e vírus, tais como vibrião 

colérico, Giardia sp, Salmonella typhi e rotavírus. A água de beber contaminada por 

excremento humano ou animal é a principal causa de doenças de veiculação hídrica. As 

primeiras doenças deste tipo identificadas foram a febre tifóide e a cólera, e ambas ainda 

representam graves problemas em muitas regiões do mundo (BRASIL, 2011a).  

 

2.3.4 Organismos Indicadores de Contaminação da Água 

 

A identificação dos micro-organismos patogênicos na água é, quase sempre, 

morosa, complexa e onerosa. Por tal razão, tradicionalmente recorre-se a identificação dos 

organismos indicadores de contaminação, na interpretação de que sua presença indicaria a 

introdução de matéria de origem fecal (humana ou animal) na água e, portanto, o risco 

potencial da presença de organismos patogênicos (BRASIL, 2011a).  

Braga et al. (2005) destacam que, por causa da grande variedade de micro-

organismos patogênicos que podem estar contidos na água, é difícil sua detecção 
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individualizada. É mais fácil inferir sua existência a partir de indicadores da presença de 

matéria fecal no meio líquido. 

Segundo Von Sperling (2007), os organismos mais comumente utilizados com tal 

finalidade são as bactérias do grupo coliforme, devido apresentar-se em grande quantidade 

nas fezes humanas, por apresentar resistência ligeiramente superior à maioria das bactérias 

patogênicas intestinais e por apresentar técnicas rápidas e econômicas para detecção de 

coliformes.  

De acordo com a Fundação Nacional de Saúde (BRASIL, 2006b), a razão da 

escolha desse grupo de bactérias como indicador de contaminação da água deve-se aos 

seguintes fatores: 

• estão presentes nas fezes de animais de sangue quente, inclusive os seres 

humanos; 

• sua presença na água possui uma relação direta com o grau de contaminação 

fecal; 

• são facilmente detectáveis e quantificáveis por técnicas simples e 

economicamente viáveis, em qualquer tipo de água; 

• possuem maior tempo de vida na água que as bactérias patogênicas intestinais, 

por serem menos exigentes em termos nutricionais, além de ser incapazes de se multiplicarem 

no ambiente aquático; 

• são mais resistentes à ação dos agentes desinfetantes do que os germes 

patogênicos. 

As bactérias do grupo coliforme, como a Escherichia coli, habitam normalmente 

o trato intestinal dos animais de sangue quente, servindo, portanto, como indicadores de 

contaminação de uma amostra de água por fezes. Como a maioria das doenças de veiculação 

hídrica, são transmitidas por via fecal, os organismos patogênicos eliminados pelas fezes 

atingem o ambiente aquático, podendo vir a contaminar as pessoas que se abasteçam dessa 

água (LIBÂNIO, 2008). 

Mota (2012) destaca que os coliformes são indicadores da presença de micro-

organismos patogênicos na água, os coliformes termotolerantes existem em grande quantidade 

nas fezes humanas e, quando encontrados na água, indicam que a mesma recebeu esgotos 

domésticos, podendo conter micro-organismos causadores de doenças. 

O Ministério da Saúde caracteriza os coliformes totais como sendo bacilos gram-

negativos, aeróbios ou anaeróbios facultativos, não formadores de esporos, oxidase-negativos, 
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capazes de se desenvolver na presença de sais biliares ou agentes tenso-ativos que fermentam 

a lactose com produção de ácido, gás e aldeído a 35,0 ± 0,5
o
C em 24-48 horas, e que podem 

apresentar atividade da enzima ß -galactosidase. A maioria das bactérias do grupo coliforme 

pertence aos gêneros Escherichia, Citrobacter, Klebsiella e Enterobacter, embora vários 

outros gêneros pertençam ao grupo (BRASIL, 2011b). 

Os coliformes termotolerantes são bactérias gram-negativas, em forma de bacilos, 

oxidase-negativas, caracterizadas pela atividade da enzima β-galactosidase. Podem crescer em 

meios contendo agentes tenso-ativos e fermentar a lactose nas temperaturas de 44 a 45
o
C, com 

produção de ácido, gás e aldeído. Além de estarem presentes em fezes humanas e de animais 

homeotérmicos, ocorrem em solos, plantas ou outras matrizes ambientais que não tenham sido 

contaminados por material fecal (BRASIL, 2005). 

Dentre as bactérias do grupo coliforme, a que merece destaque é a E.coli, bactéria 

pertencente à família Enterobacteriaceae caracterizada pela atividade da enzima β-

glicuronidase. Produz indol a partir do aminoácido triptofano. É a única espécie do grupo dos 

coliformes termotolerantes cujo habitat exclusivo é o intestino humano e de animais 

homeotérmicos, onde ocorre em densidades elevadas (BRASIL, 2005). 

É importante conhecer a densidade de bactérias, tendo em vista que um aumento 

considerável da população bacteriana pode comprometer a detecção de organismos 

coliformes. 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, (BRASIL, 2006a).  
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3 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA  

 

A caracterização da área contextualiza a localização do município de Crateús – 

CE e da sub-bacia do rio Poti, que faz parte da Bacia dos Sertões de Crateús, destacando os 

aspectos geoambientais, históricos e socioeconômicos.   

 

3.1 A Cidade de Crateús e a Sub-bacia do Rio Poti 

 

A cidade de Crateús está situada no extremo oeste do estado do Ceará, a 354 km 

de distância da capital, Fortaleza e as principais vias de acesso à capital são as rodovias BR-

020 e BR-226 (figura 01). De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2010), o município ocupa uma área de 2.985 km² com população em torno de 73.000 

habitantes, o município limita-se ao norte com Tamboril e Ipaporanga, ao sul com Novo 

Oriente e Independência, à leste com Independência e Tamboril; e à oeste com Poranga e o 

estado do Piauí. A taxa de crescimento é de 2,08% e a densidade demográfica é de 24,37 hab/ 

km². 

No contexto da regionalização, segundo o Instituto de Pesquisa e Estratégia 

Econômica do Ceará (IPECE), o município de Crateús pertence à 13ª Região administrativa, 

onde a macrorregião de planejamento é o Sertão dos Inhamuns e a microrregião é 

compreendida pelos Sertões de Crateús (CEARÁ, 2012b). 

A região de Crateús abriga parte de uma grande bacia hidrográfica no estado do 

Ceará, a sub-bacia do alto rio Poti, uma das mais importantes sub-bacias do rio Parnaíba. O 

rio Poti nasce no estado do Ceará, pela confluência dos riachos Santa Maria e Algodões sobre 

rochas cristalinas, pré-cambrianas, nas proximidades da cidade de Quiterianopólis (400 km de 

Fortaleza) indo ao norte, num percurso em torno de 105 km, até a cidade de Crateús. Neste 

trecho (alto curso) é intermitente e drena litologias predominantemente de granitos, gnaisses e 

xistos. O rio segue para noroeste, por um trecho aproximado de 20 km, até receber, pela sua 

direita, o rio Jatobá, vindo do leste, partindo então, em direção leste-oeste, em um percurso de 

20 km até o distrito de Ibiapaba. O rio orienta-se para oeste ao adentrar no domínio 

sedimentar, formando um amplo boqueirão que se estende dos distritos de Poti a Oiticica 

(IBGE, 1996). 

Na região mais elevada, chamada Serra Grande, esculpiu a sua entrada na Bacia 

Sedimentar do Parnaíba, até cruzar a fronteira entre o estado do Ceará e Piauí, tomando o 
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rumo noroeste até desaguar a jusante da cidade de Teresina. Comparando o rio, em todo o seu 

percurso de 350 km, constata-se que ele é intermitente em alto e médio curso e perene no 

baixo, em virtude da restituição subterrânea regular (IBGE, 1996). 

 

 Figura 01 – Localização do município de Crateús - CE. 

   

Fonte: Cavalcante et al. (2003). 

A disponibilidade hídrica superficial na sub-bacia do rio Poti é de 

aproximadamente 3,8 bilhões de m
3
 com uma extensão total referente a 52.370 km

2
, com uma 

vazão média anual de 121 m
3
/s. A sub-bacia hidrográfica do alto rio Poti ocupa área de 

16.901km
2
, que correspondendo a 22,09% da área total, e engloba os rios Poti e Macambira, 

incluindo o conjunto de sub-bacias pertencentes à bacia dos rios Longá. A sub-bacia do rio 

Poti limita-se a leste com as bacias do Acaraú, Banabuiú e Coreaú e ao sul com a sub-bacia do 

Alto Jaguaribe (SOARES, 2009).  

A bacia do Parnaíba é a única das bacias principais não integralmente contida no 

Ceará, suas águas também interessam ao estado do Piauí. A porção cearense do Parnaíba 

contribui com drenagem de água formada por afluentes do rio Parnaíba, que são: a do rio 

Longá (constituída por oito sub-bacias menores, cujos rios e riachos escoam geralmente em 

sentido leste-oeste), que drena áreas da região da Serra da Ibiapaba, onde ocorre uma situação 
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mais úmida e a do rio Poti, que tem aproximadamente 192,5 km de extensão no Ceará, onde 

predomina áreas semi-áridas e de litologia cristalina, representando cerca de 5% da área de 

contribuição do rio Parnaíba, abrangendo áreas dos municípios de Crateús, Independência, 

Novo Oriente e Quiterianópolis, com área aproximada de 8.277 Km² (FUCK JÚNIOR, 2008). 

O município de Crateús está totalmente inserido na sub-bacia do rio Poti, e tem 

como principais drenagens os rios Poti e Jatobá e os riachos do Meio, dos Patos, Tourão, 

Capitão Pequeno, do Boqueirão, São Francisco, do Mato e do Besouro. Os principais 

reservatórios presentes na região são o açude Realejo, o açude Carnaubal e o açude Grota 

Grande.  O abastecimento da sede do município é realizado pela Companhia de Água e 

Esgoto do Ceará (CAGECE), através do açude Carnaubal, e atende a quase 100% da 

população urbana (BRASIL, 1998a).  

A Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará (COGERH), 

no processo de formação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Parnaíba, que abrange a sub-

bacia do rio Poti e do rio Longá, constatou a necessidade de trabalhar as duas regiões 

separadas, em função das peculiaridades de cada uma como: hidrologia, relevo, clima, 

vegetação, economia, social e cultural. Essa denominação de Bacia do Parnaíba se deu no 

Plano Estadual de Recursos Hídricos do Ceará, de 1992, considerando apenas o único item 

que poderia unificá-la, que é o fato de todas as suas águas drenam para o estado do Piauí. Para 

a definição dessa nomenclatura e divisão deveria ter sido considerado também os aspectos 

físicos, culturais, econômicos, sociais e de identidade regional (CEARÁ, 2011b). 

Percebe-se uma diferença bastante significativa da fisiografia dessas duas regiões 

que hoje compreendem a Bacia Hidrográfica do Parnaíba. Essas diferenças não são apenas 

físicas (clima, solo, vegetação, precipitação, etc), mas se destacam também na forma de 

organização institucional, nas representações sociais, aspectos culturais, forma de apropriação 

dos recursos naturais, nos temas e problemas abordados e reivindicados pelos atores sociais e 

principalmente na identidade regional (CEARÁ, 2011b). 

A divisão da Bacia do Parnaíba (Poti-Longá) em duas resultou na criação da bacia 

dos Sertões de Crateús e na bacia da Serra da Ibiapaba. A bacia hidrográfica dos Sertões de 

Crateús (figura 02) teria uma área de 10.821,35 km², compreendendo a rede de drenagem do 

rio Poti, tendo a sua nascente localizada na Serra dos Cariris Novos, no município de 

Quiterianópolis e percorre por 192,50 quilômetros dentro do estado do Ceará (CEARÁ, 

2011b). 
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Figura 02 – Bacia Hidrográfica dos Sertões de Crateús. 

   Fonte: Ceará, 2011a. 
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Fazem parte dessa bacia os seguintes municípios: Ararendá, Crateús, 

Independência, Ipaporanga, Novo Oriente, Poranga, Ipueiras, Quiterianópolis e Tambori. A 

rede de açudagem instalada na bacia, como mostra o quadro 02, garante disponibilidade 

hídrica em trechos da região para diversos usos, sobretudo abastecimento humano, 

dessedentação de animais, irrigação e perenização de rios e riachos.   

 

Quadro 02 – Açudes Gerenciados pela COGERH na Bacia dos Sertões de Crateús. 

AÇUDE MUNICIPIO RIO BARRADO CAPACIDADE (m
3
) 

Jaburu II Independência Riacho do Meio 116.000.00 

Flor do Campo Novo Oriente Rio Poti 111.300.00 

Barra Velha Independência Santa Maria e São José 99.500.00 

Carnaubal Crateús Rio Poti 87.690.000 

Realejo Crateús Carrapateiras 31.550.000 

Sucesso Tamboril Cassimiro 10.000.000 

Cupim Independência Cupim 4.550.000 

Colina Quiterianópolis Rio Poti 3.250.000 

São José II Ipaporanga Acarape 7.960.000 

  Total 471.800.000 

Fonte: Ceará , 2011a. 

O quadro 02 destaca três açudes que barram o rio Poti, o Flor do Campo no 

município de Novo Oriente, o Colina em Quiterianópolis e o Carnaubal em Crateús. Esses são 

mananciais utilizados para abastecer os municípios correspondentes, sendo de extrema 

importância que apresentem uma água de boa qualidade. Todos esses açudes estão com a sua 

capacidade reduzida devido a intensa estiagem registrada no ano de 2012 em todo o estado do 

Ceará.  

O açude Carnaubal foi construído no ano de 1990 pelo governo do estado do 

Ceará, com capacidade de armazenamento de 87.690.000 m
3
, com média de evaporação 

variando de 3,11 a 12,85 mm/dia. Com a intensa seca registrada na região, o açude Carnaubal 

está com a sua capacidade reduzida, comprometendo o abastecimento de água na cidade de 

Crateús, que em muitos locais está sendo abastecida por carros pipas e por poços de água 

subterrânea. O açude apresentou, até o mês de abril de 2013, apenas 6% da sua capacidade, 

com um volume aproximado de 5.500 m
3 

de água (CEARÁ, 2013a). A tabela 01 destaca a 

variação na porcentagem de volume registrado nos últimos cinco anos no açude, 

representando as variações ocorridas na região dos Sertões de Crateús, que variam de um 

extremo a outro, registrando anos de enchentes e seca no rio Poti. 
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Tabela 01 – Volume do Açude Carnaubal de 2008 a 2013 no município de Crateús - CE. 

VOLUME DO AÇUDE CARNAUBAL (%) 

Meses do ano 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Janeiro 42 69 75 36 39 9 

Fevereiro 49 70 72 37 37 8 

Março 100 76 69 45 35 7 

Abril 100 100 67 48 34 6 

Maio 100 100 64 63 31 - 

Junho 98 100 61 61 29 - 

Julho 95 99 57 59 26 - 

Agosto 91 96 53 56 22 - 

Setembro 87 91 49 52 19 - 

Outubro 81 87 45 49 17 - 

Novembro 76 81 41 45 14 - 

Dezembro 72 77 40 42 11 - 

Fonte: Ceará, 2013a. 

 

O volume do açude Carnaubal no município de Crateús representa bem as 

variações que ocorreram no rio Poti nesses últimos anos, onde foi possível observar que nos 

anos de 2008 e 2009 o açude chegou ao seu nível máximo, 100%. O rio, nesse período, 

também se mostrou com um grande volume de água. No ano de 2008 foram registradas 

enchentes na cidade de Crateús (figura 03), pois, como a cidade se estabeleceu nas margens 

do rio, nas cheias o grande volume de água invade a cidade e alaga muitos bairros, 

representando um momento muito frágil para as comunidades ribeirinhas. Em 2009 o açude 

também chegou ao seu máximo e o rio estava com um grande volume de água, mas não 

ocasionou enchentes na cidade. 

Os valores da tabela 01 mostram que o volume de água do açude vinha sofrendo 

um déficit desde o ano de 2010, pois, mesmo nos meses chuvosos, a sua capacidade se 

reduzia, passando de 75% no início do ano a 61% no fim da quadra chuvosa, no mês de 

junho. No ano de 2011 o açude recuperou um pouco da sua recarga e chegou a 63% no 

período chuvoso. Já no ano de 2012 o seu volume só reduziu, caracterizando um ano de 

intensa estiagem, que se prolonga para o ano de 2013, onde toda a cidade de Crateús está 

sofrendo com a falta d’água. Todo esse processo se resume com a importância da 

sustentabilidade nos usos múltiplos das águas, principalmente para regiões que sofrem 

constantemente com a seca.  

A temperatura local tem influência direta na evapotranspiração, que se trata da 

perda de água por evaporação do solo e transpiração das plantas. Essa perda se caracteriza 

como importante elemento participante do balanço hídrico de uma bacia. Também foi possível 

observar na tabela 01 a intensa taxa de evapotranspiração nos meses mais quentes do ano, de 

agosto a novembro, ocorrendo uma variação de até 6% de um mês para outro. Esse processo 
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se intensifica também com o maior consumo de água registrado nesse período, devido ao 

calor intenso na cidade. 

 

Figura 03 – Enchente no rio Poti em Crateús – CE no ano de 2008. 

  

  

Fonte: Veras, 2008. 

 

A sub-bacia do rio Poti na cidade de Crateús sofre com o barramento, que forma o 

açude Carnaubal e, devido à variabilidade das precipitações anuais, associada às altas taxas de 

evaporação, a bacia é assolada por episódios cíclicos de secas. A pouca cobertura vegetal nas 

margens do rio sobre solos rasos de substrato cristalino favorece a ocorrência de grandes 

cheias que atingem a cidade de Crateús. As enchentes e inundações, nos períodos de chuvas 

mais frequentes, se devem ao regime hidrológico dos pequenos efluentes que se apresentam 

com pouca escavação em seus leitos e não possuem capacidade suficiente para absorver o 

excesso de água (CEARÁ, 2004). 
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3.2 Aspectos Geoambientais 

 

3.2.1 Aspectos Geológicos 

 

O município de Crateús apresenta um quadro geológico relativamente simples, 

observando-se um predomínio de rochas do embasamento cristalino de idade pré-cambriana, 

representadas por gnaisses, quartzitos e migmatitos diversos.  Sobre esse substrato, repousam, 

no extremo oeste do município, arenitos de textura grossa, arcoseanos ou caulínicos, com 

intercalações de siltitos e folhelhos, de idade siluro-devoniana (Formação Serra Grande).  

Ocorrem ainda, coberturas aluvionares, de idade quaternária, encontradas ao longo dos 

principais cursos d’água que drenam o município (BRASIL, 1998a). A figura 04 representa 

bem toda a litologia do município, com um destaque para a cidade de Crateús. 

 

Figura 04 – Mapa litológico de Crateús – CE. 

   Fonte: Cavalcante et al. (2003). 

Os sertões cearenses são superfícies embutidas entre níveis de planaltos 

sedimentares e/ou cristalinos, com altitudes abaixo de 400 m e com acentuada diversificação 

litológica, amplamente submetidas a condições semi-áridas quentes, com forte irregularidade 

pluviométrica. Rede fluviométrica densa, fraca a medianamente entalhada na superfície e com 

canais fluviais dotados de intermitência sazonal. Mosaico de solos com grande variedade de 

associações, sendo comum a ocorrência de solos rasos, afloramentos rochosos e chãos 
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pedregosos, extensivamente recobertos por caatingas que ostentam grande variedade de 

padrões fisionômicos e florísticos (CARVALHO, 2011). 

A litologia da cidade é caracterizada pelo pré-cambriano médio e superior, tendo 

como unidade litoestratigráfica o complexo Ceará, que é representado por rochas quartzitos, 

xistos e gnaisses com intercalações de micaxistos aluminosos, metacalcários, calcissilicáticas 

e anfibolitos. A maior parte da cidade corresponde a litologia do pré-cambriano inferior, 

sendo representada pelo complexo Tamboril – Santa Quitéria, que compreende rochas 

migmatíticas, gnaisses, anfibolitos, calcários, granitos, granodioritos, xistos e quartzitos 

(CEARÁ, 2002).  

Na área do rio Poti, onde predomina um situação mais seca, nos Sertões de 

Crateús, ocorre o predomínio de embasamento cristalino da depressão sertaneja, onde a 

deficiência hídrica é a característica mais marcante, juntamente com solos de pouca 

profundidade, predominando vegetação de Caatinga, típica dos sertões nordestinos (CEARÁ, 

2011b).  

  

3.2.2 Aspectos Hidrogeológicos  

  

Na área da sub-bacia do rio Poti predomina o domínio hidrogeológico de rochas 

cristalinas, essas rochas representam o que é denominado comumente de “aquífero fissural”. 

Como basicamente não existe uma porosidade primária nesse tipo de rocha, a ocorrência da 

água subterrânea é condicionada por uma porosidade secundária representada por fraturas e 

fendas, o que se traduz por reservatórios aleatórios, descontínuos e de pequena extensão 

(BRASIL, 1998a).  

O terreno da depressão de Crateús constitui um sistema fissural, em geral, as 

condições mais favoráveis nesse sistema são observadas nas zonas de decomposição 

associadas às fraturas e nos cursos dos rios quando perenizados pela água da chuva. A 

explotação das rochas intemperizadas através de cacimbas, notadamente durante o período de 

chuva e depois de certo tempo do estio, e de poços tubulares constitui os meios de captação. 

Do ponto de vista hidrogeológico, a unidade tem um potencial muito fraco a fraco. Sua maior 

área de concentração encontra-se no município de Crateús, onde os poços têm em média 0,9 

m
3
/h (IBGE, 1996). 

De acordo com Teixeira (2000), no domínio dos terrenos cristalinos, o problema 

hidrogeológico está intimamente ligado aos fendilhamentos das rochas. Sabe-se que um poço 
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profundo em terrenos cristalinos funciona como fonte pontual, devido a irregularidade do 

aquífero em decorrência da infiltração bastante fraca, acarretada pelo escoamento superficial 

muito mais forte em comparação com os terrenos sedimentares. Esta infiltração só se realiza 

durante os anos úmidos, e, durante os anos de pluviometria média praticamente não há 

infiltração, uma vez que as águas são recambiadas pela, evapotranspiração e escoamento 

superficial. 

O sistema fissural envolve todas as rochas do embasamento cristalino, que não 

permitem o acúmulo de água subterrânea em grande quantidade, em razão da compactação e 

de suas fraturas não serem suficientemente profundas e abertas, na maior parte as zonas de 

intemperismo dessas rochas são rasas ou inexistentes. Em virtude destas rochas estarem 

situadas em áreas semi-áridas caracterizadas por má distribuição da precipitação e intensa 

evaporação, há uma repercussão na alimentação dos aquíferos e na quantidade de recarga 

(IBGE, 1996).  

  Os cristalinos (fissurais) apresentam um “baixo potencial”, pois se encontram 

inseridos em áreas de rochas do embasamento cristalino, sendo as zonas de fraturas, os únicos 

condicionantes da ocorrência d’água nestas rochas. A recarga destas fraturas se dá através dos 

rios e riachos que estão encaixados nestas estruturas, o que ocorre somente no período 

chuvoso (CEARÁ, 2009a). 

Dentro deste contexto, em geral, as vazões produzidas por poços são pequenas e a 

água, em função da falta de circulação e dos efeitos do clima semi-árido é, na maior parte das 

vezes, salinizada. Essas condições atribuem um potencial hidrogeológico baixo para as rochas 

cristalinas sem, no entanto diminuir sua importância como alternativa de abastecimento em 

casos de pequenas comunidades ou como reserva estratégica em períodos prolongados de 

estiagem (BRASIL, 1998a).  

Quanto ao sistema cristalino, as suas águas são, geralmente, de qualidade regular, 

podendo-se encontrar águas muito duras, devido ao longo tempo de residência das mesmas 

quando o fraturamento não oferece condições de circulação, ou quando o aquífero não recebe 

recarga por falta de exploração, entretanto, a vasta distribuição espacial destes aquíferos 

torna-os de vital importância, principalmente para o abastecimento das populações difusas 

(CEARÁ, 2009b). 
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3.2.3 Aspectos Geomorfológicos 

  

Na geomorfologia do município de Crateús – CE as formas de relevo a leste e 

maior porção do território, são suaves e pouco dissecadas da depressão sertaneja, 

produto da superfície de aplainamento em atuação no Cenozóico.  A oeste estabelece-se 

o planalto cuesteiforme da Ibiapaba, com altitudes próximas dos 700 m (BRASIL, 

1998a). A figura 05 retrata bem as unidades geoambientais encontradas no município de 

Crateús. 

 

     Figura 05 – Mapa Geomorfológico de Crateús – CE. 

    Fonte: Ceará, 2012c.  

A topografia do município é plana, com ocorrência de terraços com a altitude 

variando entre 200 m e 500 m. A geomorfologia é caracterizada pelo complexo cristalino 

representado pela Depressão Sertaneja com suas superfícies erosivas planas submetidas a 

processos de pedimentação (CEARÁ, 2002). 

Apesar de ter a mesma gênese que as demais depressões nordestinas que se 

localizam perifericamente a planaltos de estrutura sedimentar ou maciços pré-devonianos, a 

Depressão Periférica de Crateús não mostra semi-aridez extensa ou contínua. De acordo com 

o estudo de Brasil (1973), o nível atual dessa superfície pediplanada foi estabelecido a partir 

da antiga superfície Sul-americana submetida à ação dos agentes morfogenéticos. A extensão 
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regional dessa superfície, bem como o seu aplainamento generalizado, sugere uma calma 

tectônica durante e posterior ao ciclo erosivo responsável pelo seu modelado. 

Depressões sertanejas apresentam altimetria inferior a 400 m, a morfologia 

característica desta unidade é a presença de pedimentos conservados. A superfície se 

apresenta também como uma rampa suavemente inclinada no sentido dos fundos dos vales. 

Os processos lineares não têm competência suficiente para dissecar a topografia (CEARÁ, 

2002).  

  

3.2.4 Aspectos Pedológicos  

 

Na área da sub-bacia do rio Poti, que corresponde a cidade de Crateús foram 

identificadas três associações de solos, representados principalmente pelo planossolo, 

argissolo e luvissolo. 

No município (figura 06) os tipos de solo que predominam são planossolos, 

latossolos e argissolos; todos são ali encontrados, propiciando o desenvolvimento da 

caatinga arbórea (floresta caducifólia espinhosa), caatinga arbustiva aberta, mata seca 

(floresta subcaducifólia tropical pluvial) e a vegetação de carrasco, xerófita arbustiva 

densa de caules finos (BRASIL, 1998a). 

 

    Figura 06 – Mapa Pedológico de Crateús – CE. 

    Fonte: EMBRAPA, 2006.  
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A região de Crateús apresenta um mosaico de solos com grande variedade de 

associações, sendo comum a ocorrência de solos rasos, afloramentos rochosos e chãos 

pedregosos, extensivamente recobertos por caatingas que ostentam grandes variedades 

de padrões fisionômicos e florísticos com diferentes níveis de degradação (CEARÁ, 

2009b).  

O IPECE ainda classifica os solos de Crateús como areias quartzosas 

distróficas, bruno não cálcico, latossolo vermelho-amarelo, planossolo solódico e 

podzólico vermelho-amarelo (CEARÁ, 2012b). Sendo importante destacar que essa 

classificação estabelecida pelo IPECE é de acordo com a nomenclatura antiga, pois já 

existe uma nova nomenclatura estabelecida pelo sistema brasileiro de classificação dos 

solos, onde eles são classificados respectivamente, como neossolos, latossolos, 

planossolos, argissolos e luvissolos (EMBRAPA, 2006). 

O solo de Crateús é caracterizado principalmente pelo planossolo, que 

compreende solos relativamente rasos, susceptíveis à erosão com textura do horizonte A 

apresentando-se, em geral, arenosa sobre um horizonte B altamente argiloso. Possui má 

condição física, sendo moderadamente ácido a fortemente ácido. A fertilidade natural destes 

solos é limitada pela sua elevada saturação com sódio (CEARÁ, 2002). 

O planossolo, que apresentam um horizonte bastante lavado (eluvial) ou mal 

drenados, de coloração clara, muitas vezes com mosqueados ou mesmo coloração 

variada. Diferenciação bem acentuada entre os horizontes A ou E e o B, devido a 

mudança textural normalmente abrupta. O horizonte Bt caracteriza bem estes solos, por 

sua cor e estrutura, apresenta espessura que varia de 25 a 70 cm. A estrutura é moderada 

ou forte, prismática ou colunar, composta de blocos angulares ou subangulares, de 

consistência extremamente duro (seco) e firme, quando úmido (CEARÁ, 2000). Esta 

classe incluía os solos que foram classificados como planossolos solonetz-solodizado e 

hidromórficos cinzentos. 

O pequeno trecho de argissolos, solos medianamente profundos e com grande 

potencial agrícola apresentam perfis diferenciados, de profundidade variável, textura, 

normalmente, arenosa ou média, no horizonte A e argilosa ou média no B, 

frequentemente cascalhenta ou com cascalho. A transição entre os horizontes A e B é 

usualmente clara, abrupta ou gradual. Nesta classe estão incluídos os solos que foram 

classificados anteriormente como podzólico vermelho-amarelo, podzólico bruno-

acinzentado, podzólico vermelho-escuro, podzólico amarelo, podzólico acinzentado e 
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mais recentemente solos que foram classificados como alissolos com B textural 

(EMBRAPA, 2006). 

A área de estudo também compreende manchas de luvissolo, solos minerais 

não hidromórficos, com horizonte B textural com argila. Esses solos variam de bem a 

imperfeitamente drenados, sendo normalmente pouco profundos (60 a 120 cm), com 

sequência de horizontes A, Bt e C, e nítida diferenciação entre os horizontes, devido ao 

contraste de textura, cor e/ou estrutura entre eles. Nesta classe estão incluídos os solos 

que foram classificados como bruno não cálcicos, podzólico vermelho-amarelo 

eutrófico, podzólico bruno-acinzentado eutrófico e podzólico vermelho-escuro eutrófico 

(EMBRAPA, 2006). São solos moderadamente ácidos, porém pedregosos e susceptíveis à 

erosão. 

  

3.2.5 Aspectos Climáticos e Hidrológicos 

 

Do ponto de vista climático, a região Nordeste do Brasil é considerada semi-árida 

por apresentar substanciais variações temporal e espacial da precipitação pluviométrica, e 

elevadas temperaturas ao longo do ano.  

O semi-árido brasileiro possui um clima de caráter azonal, dada sua inserção na 

zona Equatorial do globo, sendo caracterizado por altas temperaturas, grande variabilidade na 

distribuição espacial e temporal das chuvas e pela ocorrência frequente de secas, condições 

estas que impõem profundas limitações ao sistema produtivo da região (SALES, RAMOS e 

OLIVEIRA, 2003).  

No estado do Ceará, as chuvas se concentram principalmente nos meses de 

fevereiro/março/abril, quando o estado fica sob a influência da Zona de Convergência 

Intertropical (ZCIT), causador da precipitação. Na maior parte do ano, o Ceará fica sob a ação 

do Anticiclone do Atlântico-Sul, responsável pela estabilidade do tempo, o que resulta num 

período de estiagem prolongado (ZANELLA, 2005). A figura 07 retrata bem a influência da 

ZCIT no município de Crateús, onde os meses mais chuvosos se concentram no início do ano. 

Segundo Ferreira e Mello (2005), a ZCIT pode ser definida como uma banda de 

nuvens que circunda a faixa equatorial do globo terrestre, formada principalmente pela 

confluência dos ventos alísios do hemisfério norte com os ventos alísios do hemisfério sul, em 

baixos níveis (o choque entre eles faz com que o ar quente e úmido ascenda e provoque a 

formação das nuvens), baixas pressões, altas temperaturas da superfície do mar, intensa 
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atividade convectiva e precipitação. A ZCIT é o fator mais importante na determinação de 

quão abundante ou deficiente serão as chuvas no setor norte do Nordeste do Brasil.  

 

Figura 07 – Média de precipitação nos 12 meses do ano em Crateús – CE, em anos de estação chuvosa 

no verão. 

 

Fonte: CEARÁ, 2013c. 

Zanella (2005) destaca que o fenômeno El Niño é um dos sistemas responsáveis 

pela ocorrência de índices pluviométricos baixos no Ceará, sucedendo em intervalos de 

aproximadamente três a cinco anos.  

De acordo com Ferreira e Mello (2005), no fenômeno El Niño dependendo da 

intensidade e período do ano em que ocorre, é um dos responsáveis por anos considerados 

secos ou muito secos, principalmente quando acontece conjuntamente com o dipolo positivo 

do Atlântico (diferença entre a anomalia da temperatura da superfície do mar no oceano 

Atlântico Norte e oceano Atlântico Sul), que é desfavorável às chuvas. O fenômeno La Niña 

(resfriamento anômalo das águas do oceano Pacífico) associado ao dipolo negativo do 

Atlântico (favorável às chuvas), é normalmente responsável por anos considerados normais, 

chuvosos ou muito chuvosos na região. 

Em anos de El Niño, quando as águas do oceano Pacífico Equatorial estão mais 

aquecidas, toda a convecção equatorial se desloca para o leste, alterando assim o 

posicionamento da Célula de Walker. Devido à continuidade da circulação atmosférica, o ar 

quente sobre aquela região é empurrado, originando uma célula descendente sobre o Oceano 

Atlântico, próximo à região Nordeste do Brasil e à Amazônia oriental. Dependendo da 

intensidade dessa célula de circulação e de sua fase de ocorrência, pode haver inibição da 
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formação de nuvens e descida da ZCIT e, consequentemente, pode haver deficiência das 

chuvas na região nordeste (FERREIRA E MELLO, 2005).  

 

Figura 08 – Média de precipitação em Crateús – CE de 1982 a 2012. 

 

Fonte: CEARÁ, 2013c. 

A figura 08 apresentou a média de precipitações de 1983 a 2012, caracterizando 

bem anos de El Niño e La Niña, onde é possível visualizar anos de cheias, como 2008, onde a 

cidade sofreu com enchentes e o ano de 2012, que registrou menos de 200 mm de 

precipitação. 

Zanella (2005) explica que a maior parte do estado do Ceará localiza-se nos 

domínios do clima semi-árido, caracterizado por um período chuvoso e irregular, e um 

período seco prolongado. As características hidrográficas do estado são condicionadas 

principalmente pelo regime de chuvas e pelas formações geológicas. 

Com relação ao clima o município de Crateús – CE é classificado como tropical 

quente semi-árido, com temperaturas entre os extremos de 22 
o
C,  no inverno, e 35 

o
C,  no 

verão, com precipitação pluviométrica média anual em torno de 700 mm (BRASIL, 1998a).  

Como a temperatura nessa região é um parâmetro praticamente estável, o clima da 

área de estudo é caracterizado, de maneira generalizada, em dois períodos distintos, 

correspondendo um deles ao período chuvoso de janeiro a abril e outro ao período de 

estiagem nos meses restantes do ano. Sendo classificado, como clima quente e semi-árido. O 

período chuvoso tem início em janeiro ou fevereiro e prolonga-se até maio, tendo meses mais 

secos setembro e outubro (CEARÁ, 1986). 
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3.2.6 Aspectos Ecológicos: flora e fauna  

 

O semi-árido nordestino tem a maior parte de seu território ocupado por uma  

vegetação xerófila, de flora e fisionomia variada, denominada caatinga, abrangendo uma área 

com aproximadamente 1.000.000 km², constituindo  o único bioma genuinamente brasileiro 

(FERNANDES, 2006). O termo caatinga é uma denominação típica do Nordeste semi-árido 

brasileiro e tem origem indígena: caa – mata; e tinga – branca, aberta.  

De acordo com Fernandes (2000), o bioma caatinga se inclui cientificamente nos 

tipos de vegetação climáticos, estacionais. Assim, particulariza-se por ser uma formação 

vegetal xérica, garranchenta, por vezes com plantas espinhosas, suculentas ou afilas, com 

acentuado aspecto tropofítico, dada sua caducifólia no estio, variando entre o padrão arbóreo e 

arbustivo.  

Fernandes (2000) também comenta que, em relação às caatingas, não é fácil 

apresentar esquemas que possam contemplar satisfatoriamente todos os fatos observados na 

natureza nordestina, dadas incontáveis variações fisionômicas. Torna-se, portanto, vantajoso e 

mais prático considerar, a caatinga arbórea e a caatinga arbustiva.   

O recobrimento vegetal revela significativa preponderância de caatingas, que 

ostentam também, variados padrões fisionômicos e florísticos. Assumem padrão arbóreo 

apenas onde as condições semiáridas são mais moderadas, encontrando-se áreas recobertas 

por matas secas e carrasco, em sua maioria associando-se a espécies da caatinga de porte 

arbóreo arbustiva, já com marcas visíveis de diferentes níveis de degradação (CEARÁ, 

2009b).  

O xerofilismo da Caatinga expressa uma condição de sobrevivência ligada a um 

ambiente seco, ecologicamente com deficiência hídrica, onde a água disponível às plantas 

procede unicamente do curto período da estação chuvosa, já que seus solos são incapazes de 

acumular água. Tal condição de vida fez selecionar uma vegetação característica, cujos 

elementos florísticos expressam uma morfologia, uma anatomia e um mecanismo fisiológico 

convenientes para resistir ao ambiente xérico, de maior ou menor intensidade conforme as 

condições prevalecentes (FERNANDES, 2006). 

Na sub-bacia do rio Poti destaca-se a floresta caducifólia espinhosa (Caatinga 

arbórea) apresentando como fisionomias: árvores altas, chegando a 20 m, caules retilíneos e 

um sub-bosque constituído por árvores menores, arbustos e sub-arbustos efêmeros. As 

principais espécies desta comunidade são a Braúna (Schinopis brasiliensis) e Aroeira 
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(Astronium urunbeuva) Outro tipo de Caatinga arbórea é constituída por indivíduos altaneiros, 

isolados de copas largas, com a mesma altura das árvores da comunidade anterior, no entanto, 

formam uma vegetação aberta em amplos espaços de solo descobertos ou apenas com plantas 

herbáceas, destaca-se o Angico-Vermelho (Anadenanthea macrocarpa) e a Aroeira 

(Astronium urunbeuva) (CEARÁ, 2002). 

A vegetação que margeia os corpos de água, como os rios, riachos e lagoas, são 

denominados de mata ciliar ou ripária. Essa vegetação é extremamente importante na proteção 

dos corpos d’água, pois evita a erosão e o consequentemente o assoreamento. As espécies 

mais comuns são a Oiticica (Licania rigida) e a Carnaúba (Copernicia cerifera). .  

O desmatamento na bacia ainda visa o abastecimento de matéria-prima e de 

combustível (lenha), deixando o solo exposto sujeito a processos erosivos, desertificação e 

contribuindo para o assoreamento dos corpos d’água, fator de redução da capacidade de 

armazenamento de reservatórios e de cheias sazonais. 

Os ambientes preservados representativos, capazes de abrigar uma fauna com 

exigências ecológicas, principalmente os florestais, encontram-se bem alterados. Verifica-se, 

portanto, relativa diversidade de espécies faunísticas de hábitos plásticos (CEARÁ, 2002).  

Na fauna local, devido à grande pressão antrópica, os animais que se reproduziam 

em grande quantidade como: veados, tatus tamanduá, peba, ema, onça, siriema, etc., foram 

sendo caçados e mortos. As aves que formavam bandos como, pombas, juritis, nambus e 

canários foram se mudando (SALES E MARTINS, 1995). 

Na região de forma mais localizada observam-se bandos de avoante (Zenaida 

auriculata), ocorrem ainda, o periquito da caatinga (Aratinga, cactorum), o galo-de-campina 

(Paraoria dominicana) e o Cancã (Cynocorax cyanopgon). No domínio da caatinga também 

podem ser encontrados o preá (Galea spixii), cachorro-do-mato (Dusicyon sp), tatus e gato-

do-mato (Felis yagourondi).  Répteis são comuns, predominando ofídios da família 

Colubridae (CEARÁ, 2002).  

.  

3.3 Aspectos Históricos de Ocupação da Área 

 

Os primeiros habitantes dessa região foram os indígenas da tribo Karatiú, 

pertencentes à grande nação Tapuya que povoava os sertões do Nordeste do Brasil. Os 

Karatiús eram nômades e travavam constantes conflitos com a tribo rival, os Paiakú de 

Inhamuns (SALES E MARTINS, 1995).  
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Contudo, os vários grupos indígenas que dominavam as caatingas sertanejas, 

como os Karatiús, por exemplo, não podiam ver com bons olhos a penetração do “homem 

branco” que chegava com gado, escravos e agregados e se instalava nas ribeiras mais férteis, 

como o vale do rio Poti. Houve grande resistência por parte dos índios Karatiús aos avanços 

das fazendas de gado, que ocupavam grandes extensões das margens do rio Poti (MELO, 

2008). 

A fazenda Piranhas era a mais importante fazenda de criação de gado dos sertões 

de Crateús, e foi através dela que surgiu o primeiro núcleo urbano. O vale era conhecido por 

Piranhas, devido a grande quantidade desse peixe, que existia nos rios e riachos. O marco 

inicial do desenvolvimento do povoado foi à igreja que passou a ter como padroeiro Senhor 

do Bonfim. O povoado cresceu e passou a se chamar “Vila do Príncipe Imperial” em 1832 

(SALES M., MARTINS E SALES S., 1997).  

A vila de Príncipe Imperial pertencia ao estado vizinho Piauí e, foi transferida da 

antiga Província do Piauí para a do Ceará, por Decreto Geral nº 3.012, de 22 de outubro de 

1880. Com a troca o Piauí ficava beneficiado com um porto de amarração para auxiliar o 

desenvolvimento comercial de importação e exportação (SALES E MARTINS, 1995). 

Com a permuta a vila de Príncipe Imperial passou a se chamar vila de Crateús, 

pelo Decreto estadual n° 01, de 02 de dezembro de 1889, o nome do município, tem origem 

na palavra indígena CARÁ (batata) e TEÚ (lagarto) (SALES M., MARTINS E SALES S., 

1997). A vila de Crateús passou a categoria de cidade, pelo decreto lei nº 1.046, de 14 de 

agosto de 1911. 

A partir do final do século XIX, a cidade de Crateús começou a se desenvolver 

com a expansão do surto algodoeiro. Em 1962, foi instalada neste município a Crateús 

Algodoeira S/A, para beneficiar o algodão, extrair óleo e exportar (SALES E MARTINS, 

1995). Os derivados da carnaubeira, como a cera e óleo, também tiveram grande importância 

na expansão econômica. A construção da ferrovia e a instalação do 4º Batalhão Ferroviário e 

o 4º Batalhão de Engenharia contribuíram substancialmente para o rápido crescimento de 

Crateús (MELO, 2008). 

Com isso, o comércio expandiu-se, favorecendo a instalação das redes bancárias e 

outros serviços. Dessa forma, Crateús, atualmente, é considerado o município mais importante 

da região dos sertões de Crateús, em termos de economia, equipamentos urbanos e serviços. 
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3.4 Aspectos Socioeconômicos da Área 

 

O relatório do perfil básico municipal do IPECE afirma que quase 70% da 

população do município reside na zona urbana da cidade, e mais de 80% das unidades de 

saúde são do tipo pública ligadas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Já com relação à 

educação, mais de 50% dos alunos matriculados estudam na rede municipal, e a maioria dos 

empregos formais do município encontram-se no comércio, serviços e administração pública. 

Com relação à infraestrutura do município, quase 90% da população está coberta pelo 

abastecimento de água, mas apenas 37,5% do município apresenta esgotamento sanitário e 

todas as residências da cidade contam com energia elétrica (CEARÁ, 2012b). 

Ainda segundo o IPECE, a economia do município gira em torno da agropecuária, 

indústria e serviços, apresentando um Produto Interno Bruto (PIB) de 6,4% na agropecuária, 

23% na indústria e 70,5% em serviços.  

A principal atividade econômica reside na cultura de subsistência de feijão, milho 

e mandioca, além de monoculturas de algodão, cana-de-açúcar, castanha de caju e frutas 

diversas. Na pecuária extensiva destaca-se a criação de bovinos, ovinos, caprinos e suínos. O 

extrativismo vegetal baseia-se na fabricação de carvão vegetal, extração de madeiras diversas 

para lenha e construção de cercas, além de atividades com oiticica e carnaúba.  O artesanato 

de redes, chapéus-de-palha e bordados representa importante fonte de renda para o município. 

Na área de mineração, a extração de rocha para cantaria, brita e usos diversos na construção 

civil é, ainda, incipiente. A atividade pesqueira é desenvolvida, de forma rudimentar, em 

açudes (BRASIL, 1998a). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 A metodologia utilizada baseou-se no desenvolvimento de uma análise 

integrada e sistêmica do ambiente natural com as implicações da ação antrópica, levando em 

consideração as complexidades e as inter-relações do ambiente natural, que está inserido na 

área urbana e sofre com as modificações da paisagem natural. O roteiro metodológico foi 

desenvolvido com base numa pesquisa bibliográfica, no trabalho de campo e em análises 

laboratoriais da água com base no Standard Methods (APHA, 2005). 

 

4.1 Pesquisa Bibliográfica 

 

Foi realizado um levantamento bibliográfico na literatura científica corrente e 

também em instituições governamentais, a saber: SEMACE, CAGECE, COGERH, SRH, 

Prefeitura Municipal de Crateús, CPRM, IPECE, FUNCEME, IBGE, dentre outros. 

A pesquisa levou em consideração a percepção de moradores locais e dados do 

censo demográfico de 2010, fornecendo base para uma melhor compreensão da realidade, 

pois os mesmos se queixavam muito da qualidade da água do rio Poti, o que complementou 

os dados colhidos em campo. 

  

4.2 Etapa de Campo 

 

Realizada no decorrer da pesquisa com visitas periódicas ao município para coleta 

de informações, observações dos possíveis impactos ambientais aos quais a área foi submetida 

e para a coleta das amostras de água para análises laboratoriais. 

Na coleta das amostras de água do rio Poti também foram realizadas análises in 

situ, através da utilização de uma sonda multiparamétrica de marca YSI e modelo 556 MPS, 

onde foram realizadas leituras de dados referentes aos seguintes parâmetros: potencial 

hidrogeniônico (pH),  temperatura (
o
C), salinidade (‰), oxigênio dissolvido (OD em mg/L e 

em %) e condutividade elétrica (µs/cm).  

Para a análise dos parâmetros físico-químicos e biológicos no rio Poti (RP), foram 

realizadas três campanhas de coleta de água, uma no mês de novembro de 2011, outra no mês 

de maio de 2012 e uma última em outubro de 2012, sendo coletadas em cada campo 06 

amostras de água do rio. Inicialmente, objetivava-se fazer apenas duas campanhas de coleta 
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de água no rio, representando, assim, o período de estiagem e o período chuvoso, mas, devido 

à baixa pluviosidade registrada no estado do Ceará no ano de 2012 (figura 08), viu-se a 

necessidade de uma nova coleta representativa de um ano de seca.   

A escolha dos pontos de coleta no rio se deu com base em um estudo de campo, 

onde se avaliou a degradação socioambiental ocorrida nas proximidades do rio. Sendo assim, 

as coletas foram realizadas em locais bem estratégicos, como no açude Carnaubal (RP 01), 

que abastece o município; o segundo ponto (RP 02) foi antes de entrar na área urbana da 

cidade; o terceiro ponto (RP 03) nas proximidades da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) 

da CAGECE e da Brasil ECODIESEL; o quarto ponto (RP 04) foi em uma área bem 

urbanizada e com a presença de muitas macrófitas aquáticas; o quinto ponto (RP 05) foi a 

jusante da ETE da CAGECE; e o último ponto (RP 06) foi na saída da cidade nas 

proximidades de uma outra ETE.  

No último levantamento de campo devido a uma problemática ambiental, gerada 

pela escassez de chuva, não pôde ser coletada a amostra no ponto RP 03, pois o local estava 

completamente recoberto de macrófitas aquáticas secas. Essa problemática também foi 

evidenciada pelos coletores da SEMACE, que realiza o monitoramento do rio Poti, onde um 

dos pontos monitorado é bem próximo ao RP 03 e, devido à baixíssima vazão, não foi 

efetuada coleta nesse mesmo período. 

Na etapa de campo também foram coletadas amostras de água subterrânea (AS) 

para análises laboratoriais, sendo realizadas apenas duas campanhas de coleta, uma no mês de 

novembro de 2011 e uma última em maio de 2012, para estudo da evolução temporal da 

qualidade da AS. Em cada estudo de campo realizado foi coletado um total de 04 amostras. 

Inicialmente, objetivava-se coletar um maior número de amostras de água subterrânea, mas, 

devido à alta salinidade da água dos poços encontrados no município, que apresenta terreno 

cristalino, muitos dos poços registrados na CPRM estavam desativados. Uma outra motivação 

é o fato de quase 100% da área urbana da cidade ser abastecida por água tratada pela 

CAGECE, caracterizando a água subterrânea como sendo de uso secundário.  No último 

levantamento de campo realizado, o ponto de AS 02 não pode ser coletado, pois o dono do 

poço se recusou a permitir a coleta. 

Como foi dito anteriormente, a maioria dos poços de água subterrânea estavam 

desativados, então a escolha dos pontos de coleta se deu para aqueles que estavam sendo 

utilizados pela população. No primeiro ponto (AS 01), a água subterrânea apresenta múltiplos 

usos, sendo misturada a água da CAGECE na caixa d’água para uso em uma instituição 
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pública. No segundo ponto (AS 02), se utiliza a água para a lavagem de roupas em uma 

pousada. O terceiro ponto (AS 03) é utilizado para limpeza em geral de uma igreja e o último 

ponto (AS 04), que se encontra em uma cerâmica de tijolos, é utilizado para molhar o barro 

que se utiliza na fabricação de tijolos e para higiene pessoal dos empregados da cerâmica.  

O quadro 03 mostra as coordenadas geográficas da localização dos pontos de 

coleta das 10 amostras de água no rio Poti e nos poços de água subterrânea. As coletas foram 

realizadas sempre nos mesmos locais, conforme apresentado no quadro. 

  

Quadro 03 – Localização dos pontos de coleta das amostras de água. 

PONTO LOCALIZAÇÃO COORDENADAS UTM RECURSO HÍDRICO 

RP 01 Barragem do açude Carnaubal 0314893 / 9416160 Rio Poti 

RP 02 Antes das lagoas de estabilização 

da CAGECE 

0314823 / 9421194 Rio Poti 

RP 03 Sob a ponte próxima da Brasil 

Ecodiesel e da ETE Marathoan 

0316074 / 9426784 Rio Poti 

RP 04 Área de concentração de 

macrófitas aquáticas 

315711 / 9427776 Rio Poti 

RP 05 A jusante da ETE da CAGECE no 

bairro Cidade Nova (Ilha) 

0315579 / 9428848 Rio Poti 

RP 06 Saída do município próximo a 

lagoa de estabilização dos revoltos 

da CAGECE 

0313591 / 9430720 Rio Poti 

AS 01 Antigo Hospital Regional próximo 

ao RP 03 

 0316961 / 9426578  Água Subterrânea 

AS 02 Pousada próximo ao RP 04 0316362 / 9428202 Água Subterrânea 

AS 03 Igreja da Imaculada Conceição 

próxima ao RP 05 

0315523 / 9428564  Água Subterrânea 

AS 04 Cerâmica de Tijolos próxima ao 

RP 06 

0314180 / 9428318  Água Subterrânea 

RP: rio Poti; AS: água subterrânea. 

 

A figura 09 retrata bem os pontos de coleta das amostras de água do rio Poti e de 

água subterrânea. Nas coletas se buscou inter-relacionar os pontos de coleta no rio Poti com 

os pontos de coleta de água subterrânea, possibilitando assim a verificação da contaminação 

subterrânea com a contaminação do rio. 
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  Figura 09 – Local dos pontos de coleta das amostras de água.  

 
  Fonte: adaptado pela autora, 2011. 

 

4.3 Análises Laboratoriais 

 

Os resultados correspondentes para cada amostra demonstram apenas as 

características momentâneas dos limites estabelecidos paras os parâmetros de água. Para 

atender as exigências legais e oferecer maior representatividade da qualidade da água, as 

análises deveriam ser realizadas, com maior frequência, assim como é feito pela SEMACE, 

que realiza um monitoramento bimestral dos corpos d’água do Ceará, incluindo o rio Poti.  

A resolução CONAMA 357/2005 define monitoramento como a medição ou 

verificação de parâmetros de qualidade e quantidade de água, que pode ser contínua ou 

periódica, utilizada para acompanhamento da condição e controle da qualidade do corpo 

d’água, sendo essencial o monitoramento periódico dos recursos hídricos para a sadia 

qualidade de vida e principalmente para a preservação do meio ambiente (BRASIL 2005). 

Os dados levantados nesta pesquisa, bem como em outros trabalhos acadêmicos e 

técnicos mencionados, são confrontados e comparados com a legislação vigente, que 

classifica e enquadra os corpos d’água no Brasil, como a Resolução CONAMA 357/2005 e a 



61 
 

portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde que dispõe sobre os procedimentos de controle e 

de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.  

  

4.3.1 Análise Físico-química e Biológica (Clorofila a)  

  

As análises físico-químicas e biológica das águas do rio Poti foram realizadas no 

Laboratório de Geoquímica Ambiental do Departamento de Geologia da Universidade 

Federal do Ceará - UFC. Os procedimentos e métodos empregados nas análises estão 

descritos no Standard Methods (APHA, 2005). O quadro 04 apresenta, resumidamente, a 

metodologia empregada na determinação de cada parâmetro analisado para as amostras do rio 

Poti. 

 

Quadro 04 – Metodologia de análises dos parâmetros físico-químicos e biológico para o rio Poti. 

PARÂMETRO METODOLOGIA 

Turbidez 
Medida com turbidímetro de marca Thermo Orion, modelo AD 2010, em 

unidade nefelométrica de turbidez (NTU).   

Sólidos Totais 
Método gravimétrico, por diferença de peso das cápsulas, vazia e com o 

resíduo.  

DBO Frascos Padrões de DBO com leituras de oxigênio dissolvido. 

 

Nitrato (N-NO3
-
) 

Método da Coluna Redutora de Cádmio. Passando a amostra por essa 

coluna, os íons nitrato são reduzidos a nitrito, obtendo-se NO
-
3 + NO

-
2. Por 

subtração da concentração de nitrito, que foi determinada pelo método da 

diazotação, foi obtida a concentração em nitrato. 

Nitrito Método da diazotação. 

 

 

Nitrogênio Amoniacal 

(N-NH3 + N-NH4
+
) 

Método Fenato que consiste na formação de um composto de cor azul 

formado pela reação da amônia com hipoclorito e fenol, sendo estável por 

mais de 24h.  Neste trabalho, o hipoclorito foi substituído por 

dicloroisocianurato de potássio. Imediatamente após as coletas os reagentes 

de formação do indofenol foram adicionados às amostras, e estas foram 

mantidas ao abrigo da luz até a chegada no laboratório para a leitura da 

absorbância à 630 nm.  

Nitrogênio Total 
Método de digestão por oxidação alcalina com persulfato de sódio, e em 

seguida o da coluna redutora de cádmio para a amostra oxidada. 

 

Fósforo Total 

Método de digestão por oxidação alcalina com persulfato de sódio para 

liberação do fósforo como fosfato, e na determinação deste (PO4
3-

) aplicou-

se o método do molibdato de  amônio e redução com ácido ascórbico. 

 

Clorofila a 

As amostras foram filtradas em papel de fibra de vidro até a saturação. Na 

extração dos pigmentos foi usado acetona 90%. Para correção da feofitina, 

as amostras foram lidas em espectrofotômetro antes e depois da 

acidificação com HCl 0,1N. 

Fonte: elaborado pela autora, 2011. 

 

As análises físico-químicas de água subterrânea também foram realizadas no 

Laboratório de Geoquímica Ambiental do Departamento de Geologia da UFC. Os 

procedimentos e métodos empregados nas análises estão descritos no Standard Methods 
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(APHA, 2005). A metodologia utilizada para determinar os parâmetros de turbidez, nitrato, 

nitrito e nitrogênio amoniacal, foram os mesmos utilizados no quadro anterior. O quadro 05 

apresenta, resumidamente, a metodologia empregada na determinação de cada parâmetro 

analisado para as amostras de água subterrânea. 

 

Quadro 05 – Metodologia de análise dos parâmetros físico-químicos para água subterrânea. 

PARÂMETRO METODOLOGIA 

Alcalinidade Método titulométrico por indicadores, fenolftaleína e metil orange. 

Condutividade Elétrica Condutivímetro da marca digimed. 

Cloreto (Cl
-
) 

Método de Mohr, que consiste na precipitação do íon cloreto pelo nitrato 

de prata na presença de cromato de potássio. 

Dureza Total Titulação com EDTA, usando tampão 10 e indicador eriocromo T. 

Cálcio (Ca
2+

) Titulação com EDTA, usando tampão de pH 12 e  indicador Murexida. 

Magnésio (Mg
2+

) Diferença das medidas de dureza total e dureza do cálcio. 

Bicarbonato Determinado pelas medidas de alcalinidade. 

 

Ferro (Fe
2+

 + Fe
3+

) 

Método da Ortofenantrolina, que baseia-se na redução do ferro a íon 

ferroso (Fe
2+

) por ebulição em meio ácido pela ação de um agente 

redutor. 

Fluoreto (F
-
) 

Método do eletrodo de íon seletivo, o eletrodo de fluoreto usado foi o de 

marca Orion, e o medidor de marca Orion 4 Star. 

pH Determinado em phmetro da marca Analyser 

Sódio (Na
+
) e 

Potássio (K
+
) 

Fotometria de chama, através da emissão de radiação característica 

decorrente de excitação de seus átomos para o estado fundamental. O 

fotômetro usado foi o de marca Analyser, modelo 910. 

 

Sílica 

Método Molibdosilicato, onde o molibdato de amônio em meio ácido 

reage com a sílica e fosfatos, produzindo heteropoliácidos. O ácido 

oxálico é adicionado para destruir o ácido molibdofosfórico. 

Sulfato (SO4
-
) 

Método Turbidimétrico, que consiste na precipitação do íon sulfato em 

meio ácido com cloreto de bário. 

Fonte: elaborado pela autora, 2011. 

 

4.3.2 Análises Bacteriológicas 

 

As amostras de água subterrânea para análises bacteriológicas foram coletadas em 

frascos estéreis e nos dois campos de coleta realizados foram processadas pelo método da 

membrana filtrante, conforme descrito no Standard Methodos (APHA, 2005). Esse método 

isola e identifica as colônias de bactérias do grupo coliformes, determinando a concentração 

de coliformes totais e Escherichia coli. A técnica da membrana filtrante é feita em um 

ambiente asséptico com o auxílio de uma bomba de vácuo para filtrar 100 mL de amostra, em 

seguida a membrana é removida assepticamente com o auxílio de uma pinça e colocada em 

uma placa de petri contendo ágar para o cultivo de coliforme total e E. coli. Por último, a 

placa é incubada em estufa a 35
o
C ± 0,5 por 24 horas.  
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Para a determinação de coliformes totais, foram contadas as placas que obtiveram 

colônias azuladas e para a determinação de E. coli, foi utilizada uma lâmpada ultravioleta, se 

ocorrer brilho em alguma colônia, indica a presença desse micro-organismo.  Os resultados 

finais foram registrados como unidade formadora de colônia (UFC) por 100 mL. 

No procedimento de coleta das amostras de água do rio Poti, os frascos foram 

mergulhados a uma profundidade média de 20 a 30 cm contra a correnteza, de modo a coletar 

um volume aproximado de água de 100 mL. Após a coleta, todas as amostras foram 

manuseadas em ambiente asséptico. 

No primeiro campo, as amostras de água do rio Poti para análises bacteriológicas 

foram processadas pelo método da membrana filtrante. A metodologia utilizada foi a mesma 

descrita anteriormente para água subterrânea. 

No segundo campo, as amostras de água do rio Poti para análises bacteriológicas 

foram processadas pelo método do substrato cromogênico (Colilert-Quanti-Tray 2000), 

conforme descrito no Standard Methodos (APHA, 2005). O método utiliza a tecnologia de 

substrato definido, para detecção de coliformes totais e E. coli em água, o substrato utilizado 

como meio de cultura já vem na proporção correta para a análise de 100 mL de água (IDEXX, 

2012). 

 Pela simplicidade e rapidez de processamento, o teste cromogênico tem sido 

implantado em muitos laboratórios bacteriológicos. Esse teste fornece os resultados em 24 

horas, que podem ser obtidos nos formatos de presença ou ausência e de número mais 

provável (NMP).  

Segundo Braz et al. (2008), o princípio do sistema ou teste cromogênico está na 

definição dos substratos específicos para o grupo ou espécie de micro-organismos a ser 

determinado. Para a determinação de coliformes, utiliza-se o substrato ß–galactopiranosídeo 

que é específico para uma enzima encontrada nas bactérias desse grupo a ß–D–galactosidade. 

Na análise, a amostra foi manuseada em ambiente asséptico, onde foi adicionado 

o substrato em 100 mL de água após homogeneização. A amostra foi despejada na cartela 

Quanti-Tray, com 97 quadrículas para quantificação de coliformes totais e E. coli,  em 

seguida, a cartela foi lacrada através da utilização de seladora e incubada por 24 horas a 35º C 

± 0,5 em estufa.  

Os resultados foram verificados com a mudança de cor nas cavidades da cartela. 

Para coliformes totais as cavidades foram consideradas positivas quando apresentavam 

coloração amarela, e para E. coli quando as cavidades amarelas adquiriram fluorescência azul 
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sob luz ultravioleta de 365 nm. Contavam-se então as cavidades positivas e comparava-se na 

tabela para Número Mais Provável – NMP, fornecida pelo fabricante.  

No terceiro campo, as amostras de água do rio Poti para análises bacteriológicas 

foram processadas pelo método dos tubos múltiplos, conforme descrito no Standard Methodos 

(APHA, 2005).  

O método dos tubos múltiplos foi realizado em três etapas: na primeira, a amostra 

foi inoculada em caldo lauril sulfato de sódio, o qual inibe a microbiota acompanhante e, ao 

mesmo tempo, é um meio de enriquecimento para bactérias do grupo dos coliformes, sendo 

esse um teste presuntivo. Nesta etapa, supõe-se que os micro-organismos, que cresceram e 

que produzem gás a partir do meio utilizado, sejam coliformes, sendo necessário um teste 

confirmativo do grupo coliformes totais com o uso do caldo bile verde brilhante. Para detectar 

a presença de E. coli, uma  terceira etapa foi realizada através da inoculação de alçadas dos 

caldos positivos em caldos seletivos para E. coli. Após incubação a 44,5ºC ± 0,2, durante 24 

horas, ocorre turvação do caldo com formação de gás, quando positivos para a presença de E. 

coli na amostra de água (KONEMAN et al., 2001; ROMPRÉ et al., 2002; MORMUL, 2006).  

Vários autores realizaram estudos comparativos empregando as técnicas de 

fermentação em tubos múltiplos, de filtração em membrana e a técnica do substrato 

cromogênico, empregadas para a avaliação microbiológica da água para enumeração de 

coliformes totais e E. coli, e concluíram que as metodologias avaliadas apresentaram 

resultados homogêneos com a mesma sensibilidade para amostras de água não tratada 

(EDBERG et. al., 1990; COWBURN et. al., 1994; FRICKER J. e FRICKER R., 1996; 

ECKNER, 1998; LONGARAY et al., 1999; BETTEGA et. al., 2006). 

Esses estudos mostram que não ocorreram diferenças significativas nas análises 

bacteriológicas realizadas no rio Poti com o uso de metodologias diferentes nos três campos 

de coleta. As diferenças registradas ocorreram devido à sazonalidade do período chuvoso e de 

estiagem, como apresentado nos resultados. Foi adotado nos três campos, diferentes 

procedimentos de análises bacteriológicas, devido apenas a problemas de infraestrutura dos 

laboratórios.  
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4.3.3 Identificação e Contagem de Fitoplâncton 

  

Para identificação e contagem de fitoplâncton, as amostras de água do rio Poti 

foram processadas no Laboratório Hidrobiológico da CAGECE, onde foi utilizado o método 

qualitativo e quantitativo. Esse método apresenta a biodiversidade existente nos rios, mas se 

utiliza também para monitorar os mananciais que são usados no abastecimento público. Dos 

três campos realizados no rio Poti, nos anos de 2011 e 2012, a identificação e contagem de 

fitoplâncton foi efetuada apenas nas análises feitas no ano de 2012, no período chuvoso e de 

estiagem. 

As amostras foram coletadas em frascos âmbar de um litro e foram preservadas 

com lugol acético a 4%. Nessas condições as amostras se mantêm preservadas por um período 

de seis meses. No laboratório, as amostras foram concentradas por sedimentação em proveta 

de 1000 mL, durante 24 horas e retirado o sobrenadante até obter um volume de 50 mL do 

concentrado, conforme Jardim (1999).  

A análise taxonômica da comunidade fitoplanctônica presente no ecossistema foi 

realizada por microscopia de campo claro com um microscópio óptico binocular da marca 

Zeiss. A identificação foi realizada através de chaves de classificação baseadas em 

bibliografia especializada (KOMÁREK,1983,1999; ANAGNOSTIDIS e KOMÁREK, 1988; 

BICUDO e MENEZES, 2006; SANT’ANNA et al., 2012). Para melhor evidenciação das 

células, foram utilizados corantes, como exemplo, o nanquim, que realça as estruturas 

intracelulares (organelas) e a bainha ou envelope mucilaginoso (estrutura comum em alguns 

indivíduos e que auxilia na diferenciação de vários gêneros).  

Para as análises quantitativas, foi utilizado o método de contagem em câmara de 

Sedgewick-Rafter, por microscopia óptica invertida, utilizando microscópio da marca Zeiss 

calibrado, conforme APHA (2005) e SÃO PAULO (2005). As contagens foram feitas por 

faixas ou campos, segundo a distribuição de Poisson. Os organismos foram contados de modo 

a se conseguir pelo menos 100 organismos da espécie dominante, sendo o erro padrão 

estimado em 20% e o intervalo de confiança de 95%. Os resultados foram expressos em 

organismos/mL e células/mL.  

Segundo Iwata e Câmara (2007), os organismos fitoplanctônicos são indicadores 

das condições ambientais da água, pois respondem às modificações ocorridas no meio, 

indicando a sua qualidade. São os principais produtores de oxigênio através da fotossíntese e 

constituem a base da cadeia alimentar dos corpos d’água. 
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4.4 Procedimento para o Cálculo do Índice de Qualidade da Água (IQA) 

  

O Índice de Qualidade da Água (IQA) é um instrumento utilizado para avaliar a 

qualidade dos corpos hídricos. Foi idealizado a partir de um estudo da “National Sanitation 

Foundations” (NSF), dos Estados Unidos, nos anos 70, sendo absorvido e adaptado por uma 

das maiores companhias de meio ambiente do Brasil, a Companhia de Tecnologia de 

Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) (SÃO PAULO, 2007a).   

O índice foi determinado a partir de nove parâmetros: E. coli,  pH, DBO5,  

nitrogênio total,  fósforo total, temperatura, turbidez, sólidos totais e  oxigênio dissolvido 

(OD). O IQA é calculado pelo produtório ponderado das qualidades de água correspondentes 

às variáveis que integram o índice. 

A seguinte fórmula é utilizada: 

 

 

A partir do cálculo efetuado, pode-se determinar a qualidade das águas brutas, que 

é indicada pelo IQA, variando numa escala de 0 a 100, representado no quadro 06. 

Quadro 06 – Classificação do IQA 

CATEGORIA PONDERAÇÃO 

Ótima 79 < IQA ≤ 100 

Boa 51 < IQA ≤ 79 

Regular 36 < IQA ≤ 51 

Ruim 19 < IQA ≤ 36 

Péssima IQA ≤ 19 

Fonte: São Paulo, 2007a. 

É importante salientar que os índices de qualidade não são um instrumento de 

avaliação ou de atendimento à legislação ambiental, mas sim de comunicação para o público 

das condições ambientais dos corpos d’água. Pelo seu caráter reducionista, em que vários 

itens de qualidade são convertidos em uma nota ou avaliação única, os índices são bastante 

polêmicos, uma vez que mascaram a multiplicidade de condições que ocorrem em um curso 

d’água. Por outro lado, a capacidade de síntese proporcionada por um índice, desde que 

Onde:  

n: número de parâmetros utilizados no cálculo do 

índice;  

qi: valor do parâmetro i, numa escala de 0 a 100;  

wi: peso relativo atribuído ao parâmetro i, escala  

variando de  0 a 1.   
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entendidas suas limitações intrínsecas, é de grande valia para a comunicação com o público 

(VON SPERLING, 2007).  

As principais vantagens do índice são a facilidade de comunicação com o público 

leigo, o status maior do que as variáveis isoladas e o fato de representar uma média de 

diversas variáveis em um único número, combinando unidades de medidas diferentes em uma 

única unidade. No entanto, sua principal desvantagem consiste na perda de informação das 

variáveis individuais e da sua interação.  As variáveis de qualidade, que fazem parte do 

cálculo do IQA, refletem, principalmente, a contaminação dos corpos hídricos ocasionada 

pelo lançamento de esgotos domésticos (SÃO PAULO, 2007a). 

 
Tabela 02 – Equações representativas das curvas de qualidade da água. 

Parâmetro Limite Mínimo (>) Limite Máximo (≤) Equação de qi 

Log10  

(Escherichia coli) 

0 1 100 – 33*LogC 

1 5 100 – 37,2*LogC + 3,60734*LogC²  

5 - 3 

pH 

7,0 8,0 -427,8 + 142,05*pH – 9,695*pH²  

8,0 8,5 216 – 16*pH 

8,5 8,0 1415823*EXP(-1,1507*pH) 

9,0 10,0 50 – 32*(pH – 9) 

DBO 

0 5 99,96*EXP(-0,1232728*C)  

5 15 104,67 – 31,5463*Log10(C)  

15 30 4394,91*C
-1,99809

  

Nitrogênio Total 0 10 100 – 8,169*C + 0,3059*C²  

Fósforo Total 
0 1 99*EXP(-0,91629*C)  

1 5 57,6 – 20,178*C + 2,1326*C²  

Temperatura Valor constante 94 

Turbidez 

0 25 100,17 – 2,67*Turb + 0,3775*Turb² 

25 100 84,76*EXP(-0,13544*C) 

100 - 5 

Sólidos Totais 0 150 79,75 + 0,166*C – 0,001088*C
2
 

Percentagem de 

Saturação de OD 

0 50 
3 + 0,34*(%sat) + 0,008095*(%sat)² 

+ 1,35252*0,00001*(%sat)³  

50 85 
3 – 1,166*(%sat) + 0,58*(%sat)² - 

3,803435*0,0001*(%sat)³  

85 100 3 + 3,7745*(%sat)
0,704889

 

100 140 
3 + 2,9*(%sat) – 0,02496*(%sat)² + 

5,60919*0,00001*(%sat)³ 

140 - 47 

Fonte: Von Sperling, 2007. 

Segundo Von Sperling (2007), o IQA retrata, através de um único índice global, a 

qualidade das águas em um determinado ponto de monitoramento. Os índices podem ser 

entendidos como “notas”, que variam de condições péssimas a excelentes. A tabela 02 

descreve as equações representativas, onde seleciona-se a mais adequada dentro da faixa de 

valores para cada parâmetro, e se calculam as respectivas notas individuais. 
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O IQA final é calculado como produtório das notas individuais para cada 

parâmetro (qi), elevadas aos respectivos pesos (wi), compondo os valores de qi
wi

. Os pesos 

(wi) de cada parâmetro estão apresentados na tabela 03. 

 

Tabela 03 – Valores dos pesos (wi) de cada parâmetro do IQA. 

Parâmetro  Unidade Wi 

Escherichia coli 

pH 

DBO5 

Nitrogênio Total 

Fósforo Total 

Temperatura 

Turbidez 

Sólidos Totais 

OD 

NMP/100 mL 

- 

mg/L 

mg/L 

mg/L 
o
C 

NTU 

mg/L 

% saturação 

0,15 

0,12 

0,10 

0,10 

0,10 

0,10 

0,08 

0,08 

0,17 

Fonte: Von Sperling, 2007. 

 

4.5 Procedimento para o Cálculo do Índice de Estado Trófico (IET) 

   

Para classificar os corpos d’água com relação ao seu Índice de Estado Trófico 

(IET), a CETESB utiliza parâmetros relevantes ao processo de eutrofização com base nos 

estudos de Lamparelli (2004). O IET tem por finalidade classificar os corpos d’água em 

diferentes graus de trofia, ou seja, avalia a qualidade da água quanto ao enriquecimento por 

nutrientes e seu efeito relacionado ao crescimento excessivo das algas ou de macrófitas 

aquáticas (SÃO PAULO, 2007b).  

Este índice sofreu adaptações ao longo do tempo, sendo atualmente calculado em 

função dos valores de fósforo total e clorofila a, sendo expresso para rios e reservatórios 

(SÃO PAULO, 2007b).  

Segundo Mota (2012), o fósforo, embora essencial para a flora aquática, é 

geralmente encontrado em pequenas quantidades em rios e lagos, sendo considerado o fator 

limitante mais importante. O aumento do teor de fósforo, devido à poluição causada por 

dejetos humanos, detergentes, fertilizantes e esgotos industriais, causa a eutrofização da água, 

com a proliferação excessiva de algas e vegetação, resultando em sérios prejuízos à vida 

aquática. 

No índice, os resultados correspondentes ao fósforo, IET (PT), devem ser 

entendidos como uma medida do potencial de eutrofização, já que este nutriente atua como o 

agente causador do processo. A avaliação correspondente à clorofila a, IET (CL), por sua vez, 

deve ser considerada como uma medida da resposta do corpo hídrico ao agente causador, 
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indicando de forma adequada o nível de crescimento de algas que tem lugar em suas águas. 

Assim, o índice médio engloba, de forma satisfatória, a causa e o efeito do processo (SÃO 

PAULO, 2007b). 

O Índice de Estado Trófico (IET) é composto pela soma do Índice de Estado 

Trófico para o Fósforo Total – IET (PT) e do Índice do Estado Trófico para a Clorofila  a  – 

IET (CL), com seus resultados divididos por dois. Para rios foi estabelecida a seguinte 

equação:  

 

IET (CL) = 10x(6-((-0,7-0,6x(ln CL))/ln 2))-20 

IET (PT) = 10x(6-((0,42-0,36x(ln PT))/ln 2))-20 

Onde: 

PT: concentração de fósforo total medida à superfície da água, em µg.L-1;  

CL: concentração de clorofila a medida à superfície da água, em µg.L-1;  

ln: logaritmo natural. 

 

O resultado do IET será a média aritmética simples dos índices relativos ao 

fósforo total e a clorofila a, segundo a equação:  

IET = [ IET ( PT ) + IET ( CL) ] / 2 

Os limites estabelecidos para as diferentes classes de trofia para rios e reservatórios 

estão descritos no quadro 07.  

Quadro 07 – Classificação do Estado Trófico para rios. 
CATEGORIA  

(Estado Trófico) 

PONDERAÇÃO P-Total-P  

(µg/L) 

Clorofila a 

(µg/L) 

Ultraoligotrófico IET ≤ 47 P ≤ 13 CL ≤ 0,74 

Oligotrófico 47 < IET ≤ 52 13< P ≤ 35 0,74 < CL ≤ 1,31 

Mesotrófico 52 < IET ≤ 59 35 < P ≤137 1,31 < CL ≤ 2,96 

Eutrófico 59 < IET ≤ 63 137< P ≤296 2,96 < CL ≤ 4,70 

Supereutrófico 63 < IET ≤ 67 296 < P ≤640 4,70 < CL ≤ 7,46 

Hipereutrófico IET> 67 640 < P  7,46 < CL 

Fonte: SÃO PAULO, 2007b. 

 

A quantificação do estado trófico por meio de vários indicadores permite agrupar 

os corpos d’água em categorias: oligotróficos, mesotróficos, eutróficos e hipereutróficos. 

Esses índices funcionam como referências e permitem acompanhar as alterações sofridas pela 

água, em virtude das cargas de nutrientes. O estado trófico não é uma quantificação apenas da 

concentração de nutrientes nos corpos d’água, mas envolve a determinação de outros 

parâmetros que levam à elaboração do IET, a partir de uma matriz de vários indicadores, tais 
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como biomassa do fitoplâncton, zooplâncton e bacterioplâncton, concentração de oxigênio, 

transporte e concentração de fósforo total na água (TUNDISI J. E TUNDISI T., 2008). 

 

Quadro 08 – Classificação dos corpos d’água quanto ao Estado Trófico 

ESTADO TRÓFICO CARACTERÍSTICAS 

 

Ultraoligotrófico 

Corpos de águas limpos, de produtividade muito 

baixa e concentração insignificante de nutrientes 

que não acarretam prejuízo ao uso da água. 

 

Oligotrófico 

Corpos de águas limpas, de baixa produtividade, 

em que não ocorrem interferências indesejáveis 

sobre os usos da água, decorrente da presença de 

nutrientes. 

 

Mesotrófico 

Corpos de águas com produtividades 

intermediárias, com possíveis implicações sobre a 

qualidade da água, mas em níveis aceitáveis, na 

maioria dos casos. 

 

 

 

Eutrófico 

Corpos de águas com altas produtividades em 

relação às condições naturais, com redução da 

transparência, em geral afetadas por atividades 

antrópicas, nos quais ocorrem alterações 

indesejáveis na qualidade da água, decorrente do 

aumento da concentração de nutrientes e 

interferência nos seus múltiplos usos. 

 

 

Supereutrófico 

Corpos de águas com altas produtividades em 

relação às condições naturais, de baixa 

transparência em geral afetada por atividades 

antrópicas, nos quais ocorrem alterações 

indesejáveis na qualidade da água, com ocorrência 

de episodio de floração de alga e interferência nos 

seus múltiplos usos. 

 

 

 

Hipereutrófico 

Corpos de água afetada significativamente pelas 

elevadas concentrações de matéria orgânica e 

nutrientes, com comprometimento acentuado nos 

seus usos, associado a episódios na floração de 

algas e mortalidade de peixes, com consequências 

indesejáveis para seus múltiplos usos, inclusive 

sobre as atividades pecuárias nas regiões 

ribeirinhas. 

Fonte: SÃO PAULO, 2007b. 

 

Para Mota (2012) e São Paulo (2007b), os corpos de águas eutróficos apresentam 

altas produtividades em relação às condições naturais, e as ações antrópicas que degradam 

esse ambiente aumentam a concentração de nutrientes, provocando a redução da transparência 

e da perda da qualidade da água, o que interferi nos seus múltiplos usos. O quadro 08 mostra 

bem a diferença entre as categorias de estado trófico, que foram mostradas no IET do rio Poti. 
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4.6 Procedimento para Construção da Matriz de Impacto Ambiental 

 

Um dos métodos mais utilizados para avaliação dos impactos ambientais é a 

matriz de impactos, que relaciona em um dos seus eixos, as características do meio e, no outro 

eixo, as ações previstas (MOTA, 2011). 

As matrizes de impactos são técnicas bidimensionais que relacionam ações com 

fatores ambientais. Embora possam incorporar parâmetros de avaliação, são métodos 

basicamente de identificação e comunicação dos resultados. Uma das mais difundidas 

nacional e internacionalmente, é a Matriz de Leopold, elaborada em 1971 para o Serviço 

Geológico do Interior dos Estados Unidos, sendo projetada para avaliação de impactos 

associados a quase todos os tipos de sistemas ambientais (COSTA et al., 2005). 

A matriz de impacto ambiental da área urbana de Crateús – CE foi desenvolvida a 

partir de conceituações de Mota (2011; 2012), Sánchez (2008) e Braga et al. (2005), tendo 

como ponto de referência a matriz de Leopold, que é uma ilustração esquemática do modo a 

atribuir pesos e computar os impactos sobre cada fator ambiental e sobre a totalidade do 

ambiente. A matriz teria a função de comunicação, pois serviria como “um resumo do texto 

da avaliação ambiental” e possibilitaria que os vários leitores dos estudos de impacto 

ambiental determinem rapidamente quais são os impactos considerados significativos e sua 

importância relativa (LEOPOLD et al., 1971 apud SÁNCHEZ, 2008). 

A metodologia utilizada na construção da matriz de impacto ambiental teve como 

base a matriz de Leopold (1971), considerando as adaptações feitas por Maia (2010), onde foi 

possível atribuir valores, para se calcular um índice global de impacto ambiental. Segundo 

Costa et al. (2005), a matriz de Leopold apresenta desvantagens, pois em sua concepção 

primeira não explicita, com clareza, as bases de cálculo das escalas de pontuação de 

importância e magnitude. Outra desvantagem é a não identificação das inter-relações entre os 

impactos, o que pode conduzir a dupla contagem ou subestimativa deles, bem como a pouca 

ênfase atribuída aos fatores sociais e culturais.  

Na matriz, os impactos são identificados pela relação de causa e efeito. Para 

Sánchez (2008), os impactos ambientais decorrem de uma ou de um conjunto de ações ou 

atividades humanas realizadas em certo local, que pode ser benéfico ou adverso. Mota (2012) 

especifica que os impactos ambientais das atividades humanas provocam alterações dos meios 

físico, biótico e antrópico, os quais podem ser positivos ou negativos, sendo necessário que 
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esses impactos sejam identificados e avaliados, antes que as intervenções humanas no meio 

ocorram, para que sejam adotadas medidas visando a minimizá-los ou a evitá-los.  

Na construção da matriz os impactos positivos e negativos de cada meio (físico, 

biológico e antrópico) são alocados no eixo vertical da matriz, de acordo com alguns de seus 

atributos, respectivamente. Cada impacto é, então, alocado na matriz por meio, e cada um 

contém subsistemas distintos no eixo vertical, sobre o qual os impactos são avaliados de 

acordo com os seus atributos (COSTA et al., 2005). 

Segundo Braga et al. (2005), com a utilização de indicadores que quantificam ou 

qualificam os impactos ambientais, é possível configurar o potencial de impacto de cada ação, 

de modo útil para fixar medidas mitigadoras de impactos adversos ou amplificadoras de 

impactos benéficos.  O autor destaca também as dificuldades em fixar critérios de relevância e 

de ponderação dos indicadores ambientais, para torná-los comensuráveis e passíveis de 

valorização globalizada, fazendo com que as matrizes sejam vulneráveis e sujeitas a riscos.  

Para classificar os impactos propostos na matriz e expressar seu grau de alteração 

ou modificação gerado no ambiente natural a partir das ações humanas, foi atribuída uma 

conceituação de impacto com caráter benéfico (quando os efeitos gerados forem positivos 

para o fator ambiental considerado), e adverso (quando o efeito gerado for negativo para o 

fator ambiental considerado). Para expressar a magnitude dos impactos de caráter benéficos, 

foram atribuídos valores positivos, variando em uma escala de 1 a 3, já os impactos adversos 

receberam valores negativos que variam de -1 a -3. 

Para determinar o nível de qualidade ambiental são considerados apenas os 

parâmetros que mantêm correlação de causa e efeitos. Para o cálculo do índice de 

enquadramento das condições ambientais em níveis de baixo, médio ou de alto impacto, a 

equação constitui-se da soma do número de Parâmetros (P) que apresentam correlações na 

matriz, multiplicado pelo valor da magnitude atribuída aos impactos (1, 2 ou 3).  

Os valores atribuídos a cada impacto adverso, que foram utilizados no cálculo do 

Índice do nível de qualidade ambiental, são: magnitude “1”, para as correlações consideradas 

de baixo impacto (equação P x 1); magnitude “2”, para as correlações consideradas de médio 

impacto (equação P x 2); e “3”, para correlações de alto impacto (equação P x 3 ) (MAIA, 

2010). 
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Quadro 09 – Nível de qualidade ambiental referente a Matriz de Impactos Ambientais e Socioeconômicos. 

Parâmetro 
Limites  

(Número de Parâmetros x Magnitude) 

Magnitude de 

Impactos(Negativos 

e Positivos) 

Enquadramento 

Expansão Urbana 

27 – Baixo impacto 

28 a 54 – Médio impacto 

Acima de 55 – Alto impacto 

-42 Médio impacto 

Ocupação de 

APPs 

21 – Baixo impacto 

22 a 42 – Médio impacto 

Acima de 43 – Alto impacto 

-52 Alto impacto 

Projeto 

urbanístico nas 

margens do rio 

14 – Baixo impacto 

15 a 28 – Médio impacto 

Acima de 29 – Alto impacto 

-20 Médio impacto 

Criação de 

animais nas 

margens do rio 

15 – Baixo impacto 

16 a 30 – Médio impacto 

Acima de 31 – Alto impacto 

-37 Alto impacto 

Represamento do 

rio 

19 – Baixo impacto 

20 a 38 – Médio impacto 

Acima de 39 – Alto impacto 

-26 Médio impacto 

Canalização do 

rio 

13 – Baixo impacto 

14 a 26 – Médio impacto 

Acima de 27 – Alto impacto 

-30 Alto impacto 

Rede coletora de 

esgoto 

Valores positivos relativos a medidas 

mitigadoras 
29 

Impacto positivo 

Ação mitigadora 

Deficiências na 

drenagem 

10 – Baixo impacto 

11 a 20 – Médio impacto 

Acima de 21 – Alto impacto 

-25 Alto impacto 

Deposição 

inadequada de 

lixo 

15 – Baixo impacto 

16 a 30 – Médio impacto 

Acima de 31 – Alto impacto 

-34 Alto impacto 

Coleta seletiva de 

lixo 

Valores positivos relativos a medidas 

mitigadoras 
37 

Impacto positivo 

Ação mitigadora 

Vegetação 

exótica 

8 – Baixo impacto 

9 a 16 – Médio impacto 

Acima de 17 – Alto impacto 

-13 Médio impacto 

Arborização 

urbana 

Valores positivos relativos a medidas 

mitigadoras 
43 

Impacto positivo 

Ação mitigadora 

Fonte: adaptado pela autora, 2011. 

O quadro 09 mostra os parâmetros que foram considerados na construção da 

matriz, sendo caracterizados como ações antrópicas que intensificam os impactos ambientais 

e contribuem para o processo de degradação do rio Poti e para a degradação socioeconômica 

na cidade. Para elaboração do nível de qualidade ambiental, foi atribuído um limite para cada 

parâmetro considerado, esses limites foram estabelecidos a partir da matriz de impactos 

socioambientais.   

Os limites estabelecidos permitem enquadrar os impactos ambientais e 

socioeconômicos em baixo impacto, médio e alto impacto, caracterizando também os 

impactos positivos que surgem como uma possível ação mitigadora para os impactos 

negativos. Para cada nível de impacto foram atribuídas cores que facilitam a visualização e o 

entendimento da matriz. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

5.1 Análise dos Parâmetros Físico-químicos e Bacteriológicos da Água Subterrânea 

 

As análises referem-se a amostras de águas coletadas em quatro poços, no 

domínio das rochas cristalinas do Complexo suíte intrusiva Tamboril-Santa Quitéria, 

conforme mapa litológico (figura 04). 

Os recursos hídricos subterrâneos representam fonte estratégica de grande valia e 

com forte alcance social para sobrevivência e fixação do homem no campo diante do 

fenômeno das secas que frequentemente assolam o interior do Estado do Ceará, como 

exemplo a seca registrada no ano de 2012 na região de Crateús – CE (menos de 200 mm de 

precipitação pluviométrica), como pode ser observado na figura 08, e com previsão de mais 

um ano seco em 2013. Este quadro destaca a importância de projetos que se proponham a 

realizar pesquisas hidrogeológicas, com o objetivo de obter e sistematizar informações sobre a 

ocorrência, a potencialidade e a qualidade das águas subterrâneas visando permitir seu 

aproveitamento no município. 

Na vivência com a seca os poços de água subterrânea surgem como uma estratégia 

de sobrevivência na cidade de Crateús, onde a prefeitura está desenvolvendo projetos para 

minimizar a grande estiagem, com “Ações de enfrentamento à seca”, sendo o principal projeto 

a construção de 134 poços artesianos no município, para suprir as necessidades da população, 

já que o principal reservatório que abastece a cidade está com apenas 7% da sua capacidade 

(CRATEÚS, 2013). 

Dentro deste contexto, em geral, as vazões produzidas por poços na região são 

pequenas e a água, em função da falta de circulação e dos efeitos do clima semi-árido é, na 

maior parte das vezes, salinizada. Essas condições atribuem um potencial hidrogeológico 

baixo para as rochas cristalinas sem, no entanto diminuir sua importância como alternativa de 

abastecimento em casos de pequenas comunidades ou como reserva estratégica em períodos 

prolongados de estiagem (BRASIL, 1998a).  

O perfil hidrogeológico do município de Crateús apresenta águas salinizadas, que 

foram evidenciadas nas análises físico-químicas da água subterrânea. Os resultados das 

análises laboratoriais que determinaram as concentrações de substâncias físico-químicas e 

bacteriológicas da água subterrânea estão descritas no quadro 10.  
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Quadro 10 - Parâmetros físico-químicos e bacteriológicos das águas subterrâneas de Crateús – CE, no período de estiagem em novembro de 2011 e no período chuvoso em 

maio de 2012. 
Período Estiagem Chuvoso Estiagem Chuvoso Estiagem Chuvoso Estiagem Chuvoso 

Unidade VMP Parâmetro AS 01 AS 02 AS 03 AS 04 

- 6,0-9,5 pH a 25°C 7,2 8,0 7,2 NC 7,0 8,0 7,4 8,0 

(µs/cm) - Condutividade 527 600 3030 NC 9020 8030 1717 1867 

(NTU) 5 Turbidez 6,3 6,1 5,0 NC 6,5 5,7 5,6 6,1 

(mg/L CaCO3) 
- Alcalinidade 81 113 246 NC 222 230 279 275 

500 Dureza Total 140 300 992 NC 3120 3490 632 920 

(mg/mL) 

1,5 Amônia ND 0,05 ND NC 2,96 0,25 ND 0,06 

10 Nitrato 0,5 0,3 9,5 NC 9,7 15 9,6 16 

1 Nitrito 0,01 0,002 ND NC 0,01 0,25 0,01 0,005 

- Cálcio 24 61 115 NC 456 608 43 176 

- Magnésio 19 40 169 NC 475 470 126 115 

200 Sódio 32 89 135 NC 291 1144 92 75 

- Potássio 7,2 15 5,3 NC 5,3 28 5,3 59 

250 Cloreto 81 128 838 NC 3121 1613 312 204 

250 Sulfato 13 29 100 NC 248 602 81 51 

- Bicarbonatos 99 138 301 NC 271 281 340 335 

1,5 Fluoreto 0,6 1,0 0,5 NC 1,0 2,0 0,7 1,0 

- Sílica 10 12 21 NC 19 11 21 20 

0,3 Ferro 0,9 ND 1,9 NC 0,4 0,01 0,9 0,09 

(NMP/100 mL) 
Ausência Coliformes Totais 

Ausência 
Ausência E. coli 

NMP: número mais provável; VMP: valor máximo permitido pela portaria 2914/11 do MS; ND: valor não detectado; NC: amostra não coletada.  

Valores em vermelho encontram-se acima do VMP. 

Fonte: elaborado pela autora, 2013.  
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Os dados das análises apresentadas no quadro 10 têm por objetivo fornecer 

informações para avaliação das características físico-químicas e bacteriológicas das 

águas subterrâneas locais, de acordo com o padrão de qualidade para consumo humano, 

animal e irrigação, que constituem os principais tipos de demanda da região. 

As águas apresentaram valores de pH entre 7,0 e 8,0. Os valores tendem a 

neutralidade no período de estiagem e no período chuvoso apresentam valores mais 

alcalinos, todas as amostras estão de acordo com a legislação para águas potáveis. Os 

valores de pH do rio Poti variaram entre 7,0 e 9,0, mostrando que pode ocorrer uma 

possível correlação entre a recarga do aquífero e as águas superficiais. Sendo o pH 

controlado pelo sistema de equilíbrio do gás carbônico – bicarbonatos – carbonatos. 

A condutividade elétrica (CE) não tem padrão definido na portaria 2914/11, 

mas relaciona-se ao teor de salinidade em muitos mananciais subterrâneos, sendo usada 

como indicador de qualidade da água (LIBÂNIO, 2008). A condutividade elétrica 

expressa quantitativamente a capacidade da água conduzir corrente elétrica, esse 

parâmetro depende da concentração total das substâncias dissolvidas ionizadas e de sua 

mobilidade que, por sua vez, depende da temperatura na qual a medida é realizada. Para 

o consumo humano, é importante que a água possua uma condutividade entre 50 e 1500 

µs/cm (BRASIL, 2007).  

O quadro 10 mostra os elevados valores de condutividade elétrica das águas 

subterrâneas da cidade de Crateús. A maioria dos poços capta água com CE entre 500 e 

9000 µs/cm. Apenas a água do poço AS 01 apresenta CE relativamente baixa, desta 

forma, apenas este poço capta água doce, apropriada para consumo humano. Os valores 

máximos de CE foram registrados no poço AS 03. Valores semelhantes de CE foram 

encontrados por Lopes et al. (2008a) em poços do município de Ocara – CE, que capta 

água do cristalino. 

Dentre os resultados de turbidez, quase todos os poços analisados 

encontram-se com valores acima do permitido pelo MS, mostrando águas turvas, com 

exceção do poço AS 02, que ficou no limite permitido. Segundo Esteves (2011), a 

turbidez da água é a medida de sua capacidade em dispersar a radiação, caracterizando 

uma água turva. 

A água que possui alta turbidez é turva, condição essa causada pela presença 

de sólidos coloidais. Essa característica não é a responsável, em si, por causar 

problemas de saúde, porém os sólidos coloidais podem ser meios convenientes para os 

organismos patogênicos (VESILIND e MORGAN, 2011). 
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Quanto à alcalinidade, as águas subterrâneas da área de estudo apresentaram 

valores entre 80 e 279 mg/L CaCO3. De acordo com Libânio (2008), a alcalinidade não 

tem significado sanitário, não sendo contemplada pelo padrão de potabilidade. A 

alcalinidade das águas traduz a capacidade de neutralizar ácidos ou a capacidade de 

minimizar as variações significativas de pH, constituindo-se principalmente de 

bicarbonatos (HCO3
-
), carbonatos (CO3

-2
) e hidróxidos (OH

-
).  

A alcalinidade da água dos poços na cidade de Crateús é devida, 

principalmente, a presença de bicarbonato, cuja concentração variou entre 99 e 340 

mg/L (quadro 10), sendo que a maioria dos poços apresenta uma concentração superior 

a 100 mg/L. O ânion dominante nas águas subterrâneas foi o cloreto, sendo 

marcadamente abundante nas águas de maior salinidade, poços AS 02 e AS 03, onde a 

relação foi Cl
-
> HCO3

-
> SO4

2-
.  

A concentração do cloreto nas amostras varia de 81 a 3121 mg/L, ou seja, 

varia de concentrações baixas a muito altas. As maiores concentrações de cloreto (3121 

e 1613 mg/L)  foram registradas no poço AS 03, que mostrou ser uma água com 

qualidade inferior em quase todos os parâmetros analisados. Porém, em termos de 

potabilidade, quase todas as águas são impróprias, visto que as concentrações de cloreto 

estão acima do valor máximo permitido.  Apenas AS 01 apresenta o parâmetro cloreto 

dentro dos padrões nos dois períodos analisados. Altas concentrações de cloreto na água 

subterrânea também foram apresentados no trabalho de Lopes et al. (2008a). Maiores 

concentrações de cloretos conferem sabor à água de consumo e maior índice de rejeição 

por parte da população abastecida, sendo prejudiciais às plantas. Essas águas são 

corrosivas e atacam estruturas e recipientes metálicos. (LIBÂNIO, 2008). 

Os cloretos, sulfatos e bicarbonatos conferem à água sabor salino e são 

laxativos, tornando-se inconvenientes em concentrações maiores. Os sulfatos, 

combinados com íons cálcio e magnésio, causam a dureza permanente da água, e na 

presença de íons de magnésio e sódio podem provocar distúrbios gastrointestinais 

(LENZI, 2009). Dentre os poços analisados, os valores de sulfato variaram de 18 a 602 

mg/L (quadro 10). No poço AS 03, foi observado o maior valor de sulfato (> 600 

mg/L), sendo observado altos valores para quase todos os elementos analisados, 

enquanto nos demais poços o sulfato não limita o uso da água, pois os valores estavam 

abaixo do valor máximo permitido pelo MS na portaria 2914/11. 

O teor de sódio nas águas subterrâneas de Crateús variou de 32 a 1144 

mg/L, sendo os maiores valores encontrados no poço AS 03 (291 e 1144 mg/L), esse 
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maior valor registrado ocorreu no período chuvoso, onde o sódio presente no solo 

salinizado é lixiviado pelas águas pluviais. Com exceção deste poço, todas as águas 

apresentaram concentrações de sódio inferiores ao permitido para águas potáveis, na 

portaria 2914/11. 

A concentração de potássio nas águas variou de 7,2 a 59 mg/L (quadro 09), 

sendo os maiores valores registrados em todos os poços analisados no período chuvoso, 

podendo ter acontecido o mesmo processo que ocorreu para o íon sódio nesse período, 

devido a relação Na/K. Já no período de estiagem, todos os poços registraram valores 

inferiores a 10 mg/L. O íon potássio apresenta solubilidade similar à do sódio, sendo 

facilmente afetado por troca de base e é absorvido de forma pouco reversível pelas 

argilas em formação para fazer parte de sua estrutura, o que o diferencia do íon sódio. 

Em água doce sua concentração varia de 0,1 a 10 mg/L. Ao contrário do sódio, o 

potássio é um elemento vital para o crescimento das plantas e é um dos constituintes de 

fertilizantes agrícolas (BRASIL, 2007). 

Os valores encontrados para o íon cálcio variaram de 24 a 608 mg/L, o poço 

AS 03 apresentou os maiores valores para esse íon (456 e 608 mg/L), os demais poços 

apresentaram valores inferiores a 200 mg/L. Nas águas doces, as concentrações de Ca
2+

 

variam de 10 a 250 mg/L. No uso industrial, nos sistemas de refrigeração podem 

produzir entupimento através da produção de incrustações. O cálcio contribui para o 

aumento da dureza na água (BRASIL, 2007). 

Os resultados do íon magnésio variaram de 19 a 477 mg/L, o poço AS 01 

apresentou os menores valores para esse íon (19 e 40 mg/L), os demais poços 

apresentaram valores superiores a 100 mg/L.  Águas armazenadas em rochas ricas em 

magnésio têm concentrações que podem atingir até 100 mg/L. Concentrações maiores 

que 100 mg/L são raramente encontradas, exceto em águas do mar e salmouras. O 

excesso de magnésio reduz a frequência cardíaca em pessoas com problemas do 

coração, no entanto, em dosagens adequadas, trata tensão pré-menstrual e a hipertensão, 

previne cálculos renais e biliares e ajuda os músculos a trabalhar. O magnésio também 

contribui para a dureza da água (BRASIL, 2007). 

Segundo Esteves (2011), o somatório das concentrações de cálcio e 

magnésio constitui um importante parâmetro, conhecido como dureza. A dureza da água 

mede o grau de impedimento da ação do sabão e pode ser expressa como dureza 

temporária, dureza permanente e dureza total. A dureza temporária ou dureza de 

carbonatos é causada pelos íons de cálcio e de magnésio que se combinam com o 
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bicarbonato e o carbonato, podendo ser eliminada com a ebulição da água. A dureza 

permanente ou dureza não carbonatada é a dureza que persiste após a fervura da água, 

sendo produzida pelos íons de cálcio e de magnésio, que se combinam com os íons de 

sulfato, cloreto, nitrato e outros. A dureza total é a soma da dureza temporária com a 

dureza permanente e é usualmente expressa em termos de carbonato de cálcio (CaCO3) 

equivalente. As águas podem ser classificadas em termos do grau de dureza de acordo 

com a tabela 04. 

 

Tabela 04 – Classificação das águas quanto ao grau de dureza. 

Classificação Dureza de CaCO3 (mg/L) 

Água mole Até 75 

Água moderadamente dura > 75 – 150 

Água dura > 150 – 300 

Água muito dura > 300 

Fonte: Esteves, 2011. 

Os resultados para o parâmetro dureza mostram que, com exceção do poço 

AS 01, as águas da região de Crateús são classificadas em muito duras (tabela 04), o 

que limita o seu uso. Quanto ao valor máximo permitido pelo Ministério da Saúde (500 

mg/L), apenas a AS 01 atendeu o padrão de potabilidade. No quadro 10, observa-se que 

a dureza sempre excede a alcalinidade, isso implica na presença da dureza de não-

carbonatos, ou dureza permanente, podendo ser uma água altamente corrosiva para 

metais. A presença da dureza não carbonatada na água subterrânea também foi 

evidenciada nos resultados de Lopes et al. (2008a), para as águas do município de Ocara 

– CE, que apresenta terreno cristalino, como o encontrado na região de Crateús. 

Quanto ao parâmetro ferro, as águas subterrâneas da área de estudo 

apresentaram valores não detectados (ND) e um valor máximo de 1,9 mg/L, sendo o 

ferro um dos principais elementos responsáveis pela cor da água. As análises realizadas 

no período de estiagem detectaram valores de ferro (0,4 a 1,9) acima do permitido para 

águas potáveis (0,3 mg/L). Como o ferro origina-se da dissolução de compostos de 

rochas e solos, acredita-se que a erosão eólica tenha contribuído para esse processo. 

Porém, como o tratamento da água para remoção de ferro é geralmente simples, aeração 

seguida de filtração, esse parâmetro não limita o uso da água. Lenzi (2009) destaca que 

o ferro em concentrações maiores que 0,5 mg/L conferem sabor amargo e adstringente a 
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água. As águas subterrâneas apresentam uma maior concentração desse íon, que se 

encontra na forma menos oxidada e é mais solúvel.  

Em águas subterrâneas, o ferro constitui nutriente para algumas espécies de 

bactérias, principalmente do gênero Crenotrix e Gallionella, denominadas 

ferrobactérias, que podem crescer no interior das redes de distribuição, também 

conferindo cor, odor e sabor à água, além de possibilidade de incrustação. O ferro não 

apresenta inconveniente sanitário, mas de caráter econômico, por produzir manchas em 

roupas e cerâmica, em concentrações superiores a 0,3 mg/L (LIBÂNIO, 2008). 

Os valores encontrados para o íon fluoreto variaram de 0,5 a 2,0 mg/L. O 

poço AS 03 apresentou o maior valor para esse íon (2,0 mg/L), estando esse resultado 

em desacordo com a portaria 2914/11 do MS, que estabelece um valor máximo de 1,5 

mg/L. Os demais poços apresentaram valores iguais ou inferiores a 1,0 mg/L, atendendo 

ao valor máximo permitido pelo MS. Libânio (2008) enfatiza que concentrações de 

fluoretos são relativamente comuns em águas subterrâneas decorrentes da 

decomposição de solos e rochas. Em concentrações superiores a 2 mg/L, podem 

favorecer o desenvolvimento da fluorose, progressivo escurecimento e deterioração dos 

dentes. 

Quanto ao parâmetro sílica, os valores encontrados variaram de 10 a 21 

mg/L. O poço AS 01 apresentou os menores valores para esse parâmetro (10 e 12 

mg/L), já o ponto AS 04 apresentou valores máximos (21 e 20 mg/L). A portaria 

2914/11 do MS não estabelece um valor máximo permitido para esse parâmetro. A 

sílica presente no ambiente aquático é proveniente, principalmente, da decomposição de 

minerais de silicato de alumínio, que são mais frequentes em rochas sedimentares. Na 

água, a sílica pode estar sob três formas principais: solúvel, coloidal e particulada 

(ESTEVES, 2011). 

 A quantidade de nitrogênio na água pode indicar uma poluição recente ou 

remota. O nitrogênio pode estar presente sob as suas diversas formas: orgânica, 

amoniacal, nitrito e nitratos. Assim, é possível avaliar o grau e a distância a uma fonte 

de poluição através das concentrações e das formas dos compostos nitrogenados 

presentes na água. Águas com predominância de nitrogênio orgânico e amoniacal são 

poluídas por descargas de esgotos próximos. Águas com concentrações de nitrato 

predominantes sobre nitrito e amônia indicam uma poluição remota, porque os íons 

nitratos são produtos finais de oxidação do nitrogênio (BRASIL, 2007). 
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Os resultados para compostos nitrogenados mostram que os valores do 

parâmetro amônia variaram de não detectado a um máximo de 2,96. O quadro 10 

evidencia que apenas a AS 03 no período de estiagem apresentou íon amônio em 

desacordo com os padrões estabelecidos pela portaria 2914/11 do MS, para águas 

potáveis, a concentração limite é 1,5 mg/L. A amônia representa uma contaminação 

recente do aquífero, pois no processo de decomposição da matéria orgânica nitrogenada, 

o primeiro estágio é a formação da amônia.   

Dentre os compostos nitrogenados, o nitrato é o que causa maior 

preocupação ambiental, pois é uma forma de nitrogênio eminentemente solúvel que se 

infiltra facilmente através do perfil pedológico.  Segundo Lenzi (2009), a origem de 

íons nitratos das águas naturais pode ser mineral ou orgânica e natural ou antrópica. As 

fontes de nitrato mineral, além do solo que é fonte natural, são os fertilizantes químicos 

solúveis e águas residuais. Concentrações de nitrato indicam uma poluição mais antiga, 

onde a matéria orgânica já foi mineralizada.  

 

Figura 10 – Gráfico representativo dos valores de nitrato (NO3
–
), em águas subterrâneas de 

Crateús – CE, para o período de estiagem (novembro/2011) e chuvoso (maio/2012), 

destacando o VMP (10 mg/L) pelo MS.  

 
     Fonte: elaborado pela autora, 2013. 

 

Nos dois campos analisados, os valores de nitrato variaram de 0,3 a 16 

mg/L, como mostra a figura 10. Os menores valores registrados se fizeram presente no 

poço AS 01 (0,5 e 0,3 mg/L), os demais poços apresentaram no período de estiagem 

valores bem próximos ao máximo permitido pela portaria do MS. Já no período 

chuvoso, os poços de AS 03 e AS 04 apresentaram concentrações superiores a 10 mg/L, 
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o valor limite estabelecido pela legislação brasileira. A contaminação por nitrato, 

provavelmente é oriunda da infiltração de esgotos domésticos de fossas e de resíduos de 

animais, sendo facilmente disseminada através das fissuras das rochas, nas épocas de 

chuva. 

Segundo Colin e Cann (2011), o excesso do íon nitrato em água potável é 

um potencial perigo à saúde, uma vez que pode resultar em metemoglobinemia em 

recém-nascidos, bem como em adultos com uma particular deficiência de enzimas. 

Alguns cientistas têm debatido que o excesso de íon nitrato em água potável e alimentos 

poderia chegar a um aumento na incidência de câncer de estômago em humanos, uma 

vez que parte dele é convertido no estômago a íon nitrito.  

Assim como o nitrato, o nitrito provoca efeitos adversos a saúde, mas sua 

concentração é geralmente muito baixa nas águas subterrâneas, e na área de estudo, no 

poço AS 02 não foi detectado, e nos demais poços analisados apresentou valores 

inferiores a 1mg/L, o valor máximo permitido pelo MS. 

Além das análises fisico-químicas das águas subterrâneas utilizadas para 

consumo humano, é preciso pesquisar a presença de micro-organismos patogênicos 

através de análise bacteriológica, pois micro-organismos provenientes de materiais 

fecais podem produzir uma série de doenças infecciosas causadas por bactérias, 

protozoários ou vírus, representando um risco para a saúde humana. A contaminação da 

água pode ser direta ou indireta, por águas de esgotos ou por excrementos de animais. 

Os resultados das análises bacteriológicas para coliformes totais e E. coli, 

mostraram ausência desses micro-organismos nos dois campos analisados, atendendo, 

portanto, os padrões estabelecidos pela portaria 2914/11 do MS.  

Portanto, os resultados apresentados são muito significativos para a região 

de Crateús, que está sofrendo com a seca, e a água subterrânea está contribuindo para 

minimizar os efeitos dessa estiagem prolongada. Dos quatro poços analisados, apenas 

um (AS 01) apresenta água de boa qualidade, exceto pela leve turbidez e ferro, mas os 

poços que captam água salobra (AS 02, AS 03 e AS 04), também podem contribuir com 

a oferta de água doce se forem instalados dessalinizadores.  

A osmose reversa tem sido o processo mais utilizado para a remoção dos 

sais, mas muitas dificuldades, entretanto, estão presentes na implantação dos 

equipamentos de dessalinização e incluem a falta de operação e manutenção adequadas, 

que causam a paralisação dos mesmos, e a produção de rejeito, que normalmente é 

despejado no solo sem qualquer critério, provocando a erosão e a salinização do solo. 
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Algumas alternativas para a questão da disposição do rejeito são a cristalização seletiva 

de sais, cultivo de tilápia rosa (Oreochrimis sp) e irrigação da erva sal (Atriplex 

nummularia) (ZOBY, 2008). 

Apesar da relevância da água subterrânea para o desenvolvimento 

socioeconômico, o Brasil ainda apresenta uma deficiência séria no conhecimento do 

potencial hídrico de seus aquíferos e a qualidade das suas águas. Os estudos regionais 

são poucos e encontram-se defasados. A maior parte dos estudos de qualidade da água 

subterrânea publicados mais recentemente tem caráter mais localizado. 

A falta de critérios de locação de poços, de programas de manutenção das 

obras de captação e os problemas de salinização das águas tornam muito elevada a 

quantidade de poços abandonados e desativados nas áreas do cristalino nordestino. No 

Estado do Ceará, em que 75% da área está situada sobre terreno cristalino, dos 11.889 

poços tubulares cadastrados, 3.895 poços, ou seja, 33% estavam desativados ou 

abandonados (BRASIL, 1998b). Fato esse encontrado na cidade de Crateús, no primeiro 

campo realizado em 2011, onde a maioria dos poços estavam desativados, mas com 

estiagem prolongada voltou a ter a sua importância para subsistência humana.  

  

5.2 Análise Bacteriológica da Água Superficial 

 

As análises realizadas no rio Poti caracterizaram a presença de coliformes 

totais e Escherichia coli. O Ministério da Saúde destaca que o emprego dos coliformes 

totais na avaliação da qualidade da água bruta tem valor sanitário limitado, devido o 

grupo dos coliformes incluir bactérias não exclusivamente de origem fecal, podendo 

ocorrer naturalmente no solo, água e plantas. Os coliformes totais não são indicadores 

adequados da qualidade da água in natura, guardando validade apenas como 

indicadores da qualidade da água tratada e distribuída. Sua presença pode indicar falhas 

no tratamento, uma possível contaminação após o tratamento ou, ainda a presença de 

nutrientes em excesso, nos reservatórios ou nas redes de distribuição (BRASIL, 2006a). 

Devido às limitações do emprego dos coliformes totais como indicadores da 

qualidade da água bruta, eles não apresentam um padrão estabelecido na Resolução 

CONAMA 357/05. O resultado para coliformes totais serve apenas como uma relação 

para a presença de E. coli. A tabela 05 mostra os valores obtidos para coliformes totais, 

que nos três campos realizados se mostraram bem variados. 
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Tabela 05 – Valores de Coliformes Totais.  

Rio Poti 

Novembro/2011 

Estiagem 

 (UFC/100 mL) 

Maio/2012 

Chuvoso  

(NMP/100 mL) 

Outubro/2012 

Estiagem  

(NMP/100 mL) 

RP 01 

RP 02 

RP 03 

RP 04 

RP 05 

RP 06 

100 

100 

300 

300 

380 

720 

81640 

48840 

173290 

198630 

68670 

241960 

300 

300 

NC 

2300 

2300 

360 

NC: amostra não coletada. 

Fonte: elaborado pela autora, 2013. 

  

Os dados apresentados na tabela 05 demonstram que no período chuvoso os 

valores de coliformes totais são bem superiores ao do período de estiagem. Isso ocorre 

devido à contaminação ambiental, como por exemplo, o carreamento de sedimentos 

pela chuva, concentrando assim o número de micro-organismos no manancial, apesar 

das poucas chuvas registradas no município de Crateús – CE no ano de 2012. As 

galerias pluviais, em período chuvoso, também contribuem com o aumento de poluentes 

no rio. O escoamento superficial transporta uma grande quantidade de materiais que 

influenciam diretamente nos níveis de poluição das águas. 

De acordo com os padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/05 

(rios, lagoas e açudes) as águas do rio Poti são classificadas como sendo águas doces 

classe 02, destinadas ao consumo humano após tratamento convencional. Para águas de 

classe 02, não deverá ser excedido um limite de 1.000 coliformes termotolerantes por 

100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 (seis) amostras coletadas durante o 

período de um ano, com frequência bimestral. E. coli poderá ser determinada em 

substituição ao parâmetro coliformes termotolerantes de acordo com limites 

estabelecidos pelo órgão ambiental competente (BRASIL, 2005).  

O grupo dos coliformes termotolerantes inclui bactérias de origem não 

exclusivamente fecal, tendo em vista o fato de que a presença de coliformes 

termotolerantes, na maioria das vezes, guarda melhor relação com a presença de E. coli, 

o indicador mais preciso de contaminação fecal (BRASIL, 2006a). 

Os resultados expostos na tabela 06 mostram os valores de E. coli nos três 

campos realizados, observando-se que em mais de 90% das amostras o valor de E.coli 

foi inferior ao máximo permitido para águas classe 02, havendo uma expressiva 

melhora na qualidade da água, por ocasião do efeito da diluição, no período chuvoso, o 

que pode ser observado principalmente nos pontos RP 01 e RP 02.  
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Tabela 06 – Valores de Escherichia coli.  

Rio Poti 

Novembro/2011 

Estiagem  

(UFC/100 mL) 

Maio/2012 

Chuvoso  

(NMP/100 mL) 

Outubro/2012 

Estiagem  

(NMP/100 mL) 

RP 01 

RP 02 

RP 03 

RP 04 

RP 05 

RP 06 

100 

100 

300 

300 

372 

707 

3 

51 

307 

142 

649 

248 

300 

300 

NC 

2300 

920 

360 

NC: amostra não coletada. 

Fonte: elaborado pela autora, 2013. 

 

Para mostrar a correlação existente entre os valores de E. coli, foram 

considerados apenas os resultados obtidos para o ano de 2012, no período chuvoso e de 

estiagem, devido ter sido um ano de baixíssima pluviometria, com uma média de 200 

mm, como mostrado nos aspectos climáticos. A figura 11 mostra a distribuição de E. 

coli ao longo do rio, onde pode-se notar que a contaminação aumenta com a distância da 

barragem do açude Carnaubal, devido a insuficiência de água para diluir os efluentes.  

 

Figura 11 – Gráfico representativo dos valores de Escherichia coli em NMP (Número Mais     

Provável), para o período chuvoso (maio/2012) e de estiagem (outubro/2012) no rio Poti em 

Crateús – CE. 

 

Fonte: elaborado pela autora, 2013. 

 

Como visto no gráfico (figura 11), no período chuvoso, 100% das amostras 

encontraram-se dentro dos padrões estabelecidos pelo CONAMA 357/05. Já no período 

de estiagem, como dito anteriormente, não foi possível analisar o ponto RP 03 (o local 

estava seco), e um dos pontos estava fora dos padrões, sendo assim 80% dos pontos de 
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coleta foram considerados dentro dos padrões aceitáveis, com a ressalva de que o RP 05 

ficou muito próximo ao limite tolerado. 

O ponto RP 04 apresentou um pico máximo de E. coli com 2300 NMP/100 

mL no período de estiagem, ficando, portanto, em desacordo com os padrões 

estabelecidos pela resolução. Esse ponto apresenta uma grande quantidade de 

macrófitas aquáticas, especificamente aguapés, que se desenvolvem bem na presença de 

nutrientes como nitrogênio e fósforo, que estão presentes em grandes quantidades nos 

esgotos domésticos. Podendo-se inferir que, nessa região, o rio vem recebendo 

lançamento de efluentes sem tratamento, pois, durante a coleta in loco, sentiu-se o odor 

característico de esgoto doméstico. 

 

Figura 12 – Macrófitas aquáticas em RP4 no rio Poti em Crateús – CE, 2012. 

 

Fonte: autora, 2012. 

 

Esse resultado se confirma com o monitoramento realizado pela 

Superintendência Estadual do Meio Ambiente (SEMACE), feito no mesmo período nas 

proximidades desse ponto, que também se apresentou em desacordo com os padrões 

estabelecidos (CEARÁ, 2012a). Os demais pontos analisados encontram-se dentro dos 

padrões estabelecidos pela resolução CONAMA 357/05.  

A partir do tratamento dos dados, observou-se variação entre os valores 

mínimos e máximos de E. coli em todos os pontos coletados. Uma explicação plausível 

para os resultados observados é a variação sazonal da região, visto que ocorreram picos 

de concentração na estiagem, em que o fluxo natural do rio (ambiente lótico) assemelha-

se a um ambiente lêntico, devido à baixa vazão. Como exemplo da baixa vazão, na 

coleta do ponto RP 03 realizada em outubro de 2012, aferiu-se que as águas estavam 

estagnadas e recobertas de macrófitas aquáticas secas. Como esperado, a sazonalidade 
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climática exerce grande influência sobre as concentrações das variáveis consideradas, e 

a contaminação tende a aumentar no sentido montante-jusante da cidade.  

Resultados semelhantes foram observados por Damasceno et al. (2008) e 

por Araújo et al. (2007), que monitoraram as características bacteriológicas da água do 

rio Poti na região de Teresina – PI e do rio Mossoró na cidade de mesmo nome – RN, 

respectivamente, apresentando perda da qualidade da água nos períodos de baixa 

precipitação (estação seca), com o comprometimento dessa água em razão do grande 

número de lançamentos de efluentes observados, bem como, possíveis ligações 

clandestinas de esgoto, aumento da dessedentação animal nestes períodos e da grande 

quantidade de lixo nas margens dos rios estudados. Todos esses fenômenos também 

foram observados no rio Poti na região de Crateús - CE.  

Resultados diferentes foram observados por Oliveira et al. (2012), em 

estudos realizados no rio Jaguaribe no Ceará, no trecho urbano do município de 

Limoeiro do Norte, onde ocorreu uma melhora nos valores bacteriológicos de E. coli no 

período de estiagem. Esse fato se deve provavelmente ao rio Jaguaribe ser um 

manancial que apresenta uma vazão maior que o rio Poti, e por possuir açudes de grande 

extensão, como o Castanhão e o Orós, ocorrendo assim um fluxo maior de água, mesmo 

nos períodos secos. 

Os resultados apresentados mostram que a qualidade hídrica do rio Poti no 

trecho que corresponde à área urbana do município de Crateús – CE encontra-se 

aceitável para águas de classe 02 na maioria dos pontos analisados, de acordo com a 

legislação ambiental. Muitos fatores podem contribuir para a diminuição ou elevação 

dos valores de concentração de substâncias na água, tais como: processo de diluição e 

de autodepuração dos corpos hídricos, procedimentos inadequados de coleta, ou, 

simplesmente, pela ausência de despejo de esgoto naquele momento específico. 

As agressões ao rio Poti são intensas e não são apenas pontuais, mas 

generalizadas em todo o percurso do rio. A figura 13 demonstra o atual estado em que 

se encontram as margens do rio, trazendo evidências das agressões sofridas pelo corpo 

hídrico. A primeira imagem corresponde ao lançamento de esgoto sem tratamento nas 

proximidades de RP 03; a imagem 02 mostra nitidamente currais nas margens do rio 

próximo de RP 05; a 03 evidencia a deposição inadequada de lixo nas margens e, por 

último, muito lixo dentro do rio. Todos esses fatores contribuem para a degradação do 

rio Poti no trecho urbano, contribuindo também para o aumento de coliformes na água. 
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Figura 13 – Degradação nas margens do rio Poti em Crateús – CE, 2012. 

  

  

Fonte: autora, 2012. 

 

Com a exposição dos resultados, foi possível observar que no período de 

estiagem, onde as águas encontram-se estagnadas, os valores de coliformes totais e E. 

coli se correlacionam positivamente, sendo perceptível que as variáveis climáticas 

exercem influência sobre a qualidade da água do rio. A figura 14 mostra nitidamente a 

relação na contagem de coliformes totais e E. coli no rio Poti nos períodos de estiagem, 

nos anos de 2011 e 2012 sendo, portanto, importante a análise de coliformes totais, 

quando não puder quantificar E. coli, visto que as duas variáveis movem-se juntas. 

Devido às variações ambientais no período chuvoso, a relação entre os 

coliformes totais e E. coli se mostra muito diferente. Já no período de estiagem, 

encontram-se correspondentes, ou seja, a contaminação ambiental nesse período se deve 

na sua totalidade ou quase totalidade à contaminação por esgotos, visto que nos pontos 

pesquisados os coliformes totais e E. coli se equivalem.  
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Figura 14 – Gráfico representativo da correlação positiva entre coliformes totais e Escherichia coli, para 

o período de estiagem no rio Poti em Crateús – CE nos anos de 2011 e 2012. 

  

Fonte: elaborado pela autora, 2013. 

 

Portanto, observa-se variação sazonal na qualidade da água, onde no 

período chuvoso todos os pontos estavam de acordo com a legislação, devido ocorrer 

uma maior diluição dos esgotos lançados no rio. Já no período de estiagem, os esgotos 

lançados no rio permanecem mais concentrados em certos trechos, como por exemplo, 

no RP 04. Devido a isso, pode-se concluir que as análises bacteriológicas apresentaram 

perceptível variação sazonal, em que a contaminação por micro-organismos de origem 

fecal foi baixa no período chuvoso e se elevou no período da estiagem, se igualando a 

coliformes totais, embora a maior parte dos pontos de coleta ainda se apresentavam 

dentro dos padrões. 

  

5.3 Determinação do Índice de Qualidade da Água  

 

Segundo Von Sperling (2007), os valores do IQA são convertidos em uma 

nota variando de 0 a 100, onde quanto mais se aproximar do nível 100, melhor é a 

qualidade da água do corpo hídrico. Do conjunto dos nove parâmetros considerados 

mais representativos para a caracterização da qualidade das águas, foi atribuído um peso 

a cada parâmetro (conforme descrito na metodologia) de acordo com a sua importância 

relativa no cálculo do IQA, e traçadas curvas médias de avaliação da qualidade das 

águas em função da sua concentração. 

Para elaboração da equação representativa do IQA, a soma dos pesos (wi) é 

igual a 1. De acordo com a equação do IQA, a nota final e a classificação do rio Poti 

pela qualidade de suas águas foram obtidas com os produtos dos diversos valores 

adquiridos e com as notas atribuídas ao “qi”, elevadas aos seus respectivos pesos (wi). 
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Para exemplificar o cálculo do IQA, a tabela 07 expõe os valores que resultam na nota 

do IQA do RP 03 no segundo campo, período chuvoso. 

 

Tabela 07 – Cálculo do IQA para o ponto RP 03 no segundo campo (período chuvoso) no rio Poti em 

Crateús – CE. 

Parâmetro Unidade 

Resultados 

da análise 

de água 

Nota qi 

(0 a 100) 

Peso 

(wi) 

Nota elevada 

ao peso (qi
wi

) 

Escherichia coli NMP/100 mL 307 29,7 0,15 1,66 

pH - 7,24 92,4 0,12 1,72 

DBO5 mg/L 7,0 78,0 0,10 1,54 

Nitrogênio Total mg/L 2,18 83,6 0,10 1,55 

Fósforo Total mg/L 0,11 89,5 0,10 1,56 

Temperatura 
o
C 22,0 94,0 0,10 1,57 

Turbidez NTU 26,8 54,9 0,08 1,37 

Sólidos Totais mg/L 2,5 80,1 0,08 1,42 

OD % saturação 56,0 52,7 0,17 1,96 

IQA (q1
w1

 x q2
w2

 x ... x q9
w9

) 64 

Fonte: elaborado pela autora, 2013. 

 

Para o cálculo do IQA no rio Poti, foram utilizadas seis amostras de água 

em três campos de coleta no período chuvoso e de estiagem, sendo estimado o IQA 

médio de cada ponto, como pode ser observado no quadro 11: 

 

Quadro 11 – Médias do IQA no rio Poti em Crateús – CE. 
AMOSTRA RIO POTI (RP) CAMPOS IQA 

RP 01 

01 68 

02 79 

03 64 

Média Geométrica 70 

RP 02 

01 71 

02 70 

03 66 

Média Geométrica 68 

RP 03 

01 68 

02 64 

03 - 

Média Geométrica 65 

RP 04 

01 60 

02 44 

03 51 

Média Geométrica 51 

RP 05 

01 68 

02 45 

03 45 

Média Geométrica 51 

RP 06 

01 51 

02 50 

03 44 

Média Geométrica 48 

A cor verde representa uma água de qualidade boa e a cor amarela uma água de qualidade regular. 
Fonte: elaborado pela autora, 2013. 
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Na interpretação dos resultados, para cada ponto, foram utilizadas as médias 

geométricas do IQA calculado, levando em consideração os nove parâmetros analisados 

(Escherichia coli,  pH, DBO5,  nitrogênio total,  fósforo total, temperatura, turbidez, 

sólidos totais e  oxigênio dissolvido).  

De acordo com os critérios estabelecidos pela CETESB, o enquadramento 

final para o IQA do rio Poti apresentou um índice de qualidade da água classificado na 

categoria boa. Apesar dos três últimos pontos de coleta estar enquadrados na categoria 

regular, a média final faz a inter-relação entre os pontos, prevalecendo um IQA na 

categoria boa, conforme demonstra o quadro 12. 

 

Quadro 12 – IQA final do rio Poti em Crateús – CE. 

CATEGORIA IQA RIO POTI 

Ótima 79 < IQA ≤ 100  

Boa 51 < IQA ≤ 79 58 

Regular 36 < IQA ≤ 51  

Ruim 19 < IQA ≤ 36  

Péssima IQA ≤ 19  

Fonte: elaborado pela autora, 2013. 

 

Barros et al. (2011) destacam que é imprescindível que, no resultado final, 

sejam também considerados os índices relativos a cada parâmetro, pois a variação 

destes valores expressam as categorias de qualidade do referido índice. Assim definido, 

o IQA deve refletir as influências físicas do entorno da bacia sobre os corpos d’água, 

como o lançamento de esgotos, retirada da vegetação ciliar, materiais orgânicos, 

nutrientes e sólidos. 

A figura 15 apresenta o IQA de cada ponto de coleta no rio Poti, em três 

períodos (novembro/2011, maio/2012 e outubro/2012), onde é possível observar que 

ocorreram poucas variações em cada ponto coletado, pois a qualidade da água do rio 

ficou entre a categoria boa e regular. Os pontos RP 04 e RP 05 foram os únicos que 

sofreram variação de categoria nos períodos analisados, onde no primeiro campo 

realizado no ano de 2011, período de estiagem, estavam enquadrados na categoria boa e 

nos demais campos, em 2012, foram enquadrados na categoria regular. As variações 

sofridas pelos demais pontos não foram suficiente para que mudassem de categoria.  
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Figura 15 – IQA de cada ponto do rio Poti nos três campos realizados em Crateús – CE nos anos 

de 2011/2012. 

 

Fonte: elaborado pela autora, 2013. 

Os resultados do primeiro ponto (RP 01) mostram que em todos os campos 

realizados a água foi classificada como boa, segundo a categoria do IQA, que varia de 

52-79, demostrando que, apesar das variações sazonais, ele continuou com as mesmas 

características. Os valores de IQA no período de estiagem (68 e 64) se mostraram mais 

baixos do que no período chuvoso (79), mas permaneceram na mesma categoria. Apesar 

de ser um valor bem próximo de ótimo, não foi suficiente para que mudasse de 

categoria (quadro 12). Acredita-se que esse fenômeno só não ocorreu devido as poucas 

chuvas registradas no município.   

 

Tabela 08 – Parâmetros físico-químicos do ponto RP 01 do rio Poti em Crateús – CE nos anos de 

2011/2012. 

Parâmetros Campo 01 02 03 Padrão CONAMA 357/05 

pH 8,47 8,44 8,42 6,0 – 9,0 

Temperatura (
o
C) 24,0 24,0 23,0 - 

Salinidade (‰) 0,26 0,31 0,42 ≤ 0,5% 

Condutividade (µs/cm) 540,0 624,0 819,0 - 

OD (%) > 140 62,5 50,8 - 

OD (mg/L) 23,0 5,32 4,43 > 5,0 

DBO (mg/L) 3,0 3,0 1,0 ≤ 5,0 

Amônia (mg/L) NC 0,06 0,05 8,0 < pH ≤ 8,5 = 1,0 

Nitrato (mg/L) NC 0,178 0,5 ≤ 10,0 

Nitrito (mg/L) NC 0,007 0,004 ≤ 1,0 

Nitrogênio Total (mg/L) 0,55 0,5 1,4 - 

Fósforo Total (mg/L) 0,001 0,001 0,11 ≤ 0,1 

Sólidos Totais (mg/L) 0,24 3,7 2,9 - 

Turbidez (NTU) 8,60 12,8 14,6 ≤ 100 

Valores em vermelho encontram-se em desacordo com a resolução CONAMA 357/05. 

NC: amostra não coletada.  

Fonte: elaborado pela autora, 2013. 
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Além das análises contempladas no IQA, também foram realizadas análises 

de outros parâmetros, como de salinidade, condutividade, amônia, nitrato e nitrito. 

Esses padrões complementam o IQA, fornecendo um melhor entendimento para os 

impactos sofridos no rio Poti. A tabela 08 mostrou o resultado de todas as análises 

físico-químicas realizadas em RP 01. 

Como pode ser observado na tabela 08, dois dos parâmetros analisados, OD 

e fósforo total, no campo 03, estão em desacordo com os padrões estabelecidos pela 

resolução CONAMA 357/05, resultando em um baixo IQA. Segundo Libânio (2008), as 

concentrações de OD podem variar naturalmente, além das ações antrópicas no 

lançamento de efluentes. Cursos d’água de velocidade mais elevada favorecem o aporte 

do oxigênio na atmosfera, enquanto em lagos e reservatórios, a concentração de OD 

pode superar à de saturação em dias de intensa atividade fotossintética. Esses resultados 

se inter-relacionam com o apresentado no IET, onde os valores de fósforo contribuem 

para o processo de eutrofização.  

No segundo ponto de amostragem (RP 02), assim como o que ocorreu em 

RP 01, em 100% dos campos realizados a água foi classificada como boa, ocorrendo, 

em cada período, uma variação nos valores de IQA (71, 70 e 66), que demostram 

poucas mudanças nos parâmetros analisados, apesar da intensa estiagem na região. A 

tabela 09 mostra os resultados das análises físico-químicas realizadas em RP 02. 

 

Tabela 09 – Parâmetros físico-químicos do ponto RP 02 do rio Poti em Crateús – CE nos anos de 

2011/2012. 

Parâmetros Campo 01 02 03 Padrão CONAMA 357/05 

pH 7,61 7,52 7,54 6,0 – 9,0 

Temperatura (
o
C) 24,0 22,0 21,0 - 

Salinidade (‰) 0,28 0,34 0,43 ≤ 0,5% 

Condutividade (µs/cm) 544,0 656,0 815,0 - 

OD (%) > 140 51,4 53,9 - 

OD (mg/L) 13,9 4,26 4,77 > 5,0 

DBO (mg/L) 2,0 2,0 2,0 ≤ 5,0 

Amônia (mg/L) NC 0,06 0,05 7,5 < pH ≤ 8,0 = 2,0 

Nitrato (mg/L) NC 0,178 0,3 ≤ 10,0 

Nitrito (mg/L) NC 0,007 0,004 ≤ 1,0 

Nitrogênio Total (mg/L) ND 0,5 1,0 - 

Fósforo Total (mg/L) 0,001 0,001 0,11 ≤ 0,1 

Sólidos Totais (mg/L) 13,3 0,90 9,1 - 

Turbidez (NTU) 7,4 19,1 19 ≤ 100 

Valores em vermelho encontram-se em desacordo com a resolução CONAMA 357/05. 

NC: amostra não coletada.  

Fonte: autora, 2013. 
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Os resultados da tabela 09 destacam que dois parâmetros, OD e fósforo 

total, estão em desacordo com a CONAMA 357/05, sendo registrada uma baixa 

concentração de OD no segundo e último campo. Os impactos ambientais observados 

nesse ponto seriam principalmente o desmatamento nas margens do rio. Esteves (2011) 

destaca, que a oxidação da matéria orgânica, resultado da atividade dos micro-

organismos, perdas para a atmosfera, respiração de organismos aquáticos e oxidação de 

íons metálicos, contribuem para a redução da concentração do oxigênio na água. Assim 

como foi destacado em RP 01, os valores de fósforo contribuem para o processo de 

eutrofização.  

No terceiro ponto de coleta (RP 03), é possível observar a mesma categoria 

de IQA apresentado em RP 01 e RP 02, onde os valores indicam que a água apresenta 

uma qualidade boa, apesar de ser um ponto com eutrofização intensa, o que 

impossibilitou a coleta no campo 03. A tabela 10 mostra o resultado das análises físico-

químicas realizadas em RP 03. Esse ponto de coleta demonstra que o emprego do IQA 

no monitoramento de rios pode conter falhas, já que não leva em consideração alguns 

parâmetros importantes, como a salinidade, e a margem entre as categorias de 

classificação são muito amplas, podendo classificar uma água com características bem 

nítidas de degradação em uma categoria boa, como o que ocorreu em RP 03.   

 

Tabela 10 – Parâmetros físico-químicos do ponto RP 03 do rio Poti em Crateús – CE nos anos de 

2011/2012.  

Parâmetros Campo 01 02 03 Padrão CONAMA 357/05 

pH 7,42 7,24 NC 6,0 – 9,0 

Temperatura (
o
C) 24,0 22,0 NC - 

Salinidade (‰) 0,66 0,63 NC ≤ 0,5% 

Condutividade (µs/cm) 1280 1182 NC - 

OD (%) 134,6 56 NC - 

OD (mg/L) 11,0 4,85 NC > 5,0 

DBO (mg/L) 10,0 7,0 NC ≤ 5,0 

Amônia (mg/L) NC 0,129 NC pH ≤ 7,5 = 3,7 

Nitrato (mg/L) NC 0,041 NC ≤ 10,0 

Nitrito (mg/L) NC 0,018 NC ≤ 1,0 

Nitrogênio Total (mg/L) 1,78 2,18 NC - 

Fósforo Total (mg/L) 0,32 0,11 NC ≤ 0,1 

Sólidos Totais (mg/L) 15,9 2,50 NC - 

Turbidez (NTU) 16,7 26,8 NC ≤ 100 

Valores em vermelho encontram-se em desacordo com a resolução CONAMA 357/05. 

NC: amostra não coletada.  

Fonte: autora, 2013. 

 

Os resultados apresentados na tabela 10 mostram quatro parâmetros, 

salinidade, OD, DBO e fósforo total em desacordo com os padrões da resolução 

CONAMA 357/05, demostrando que nesse ponto a ação antrópica foi bem atuante. É  
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interessante observar os valores da salinidade, pois de acordo com Braga et al. (2005), a 

salinidade pode ser indicativo de poluição por esgotos domésticos. Outro parâmetro a 

ser destacado em desacordo com os padrões e que colaborou para o IQA foi a DBO. A 

DBO é um indicador que determina a estabilização da matéria orgânica através da 

demanda de oxigênio exercida por micro-organismos no processo de respiração 

(LIBÂNIO, 2008). Evidencia-se nesse ponto, que se situa próximo de uma ETE, que o 

lançamento de esgotos superou a capacidade de autodepuração do rio, chegando ao seu 

limite. 

Já no quarto ponto de amostragem (RP 04), os resultados do IQA 

apresentaram variação de categoria, sendo registado no primeiro campo, no período de 

estiagem, a categoria de qualidade boa (60), e no período chuvoso e de estiagem do ano 

de 2012, qualidade regular (44 e 51), demostrando que, além da variável ambiental, 

sofreu influência climática.  A tabela 11 mostra o resultado das análises físico-químicas 

realizadas em RP 04. 

 

Tabela 11 – Parâmetros físico-químicos do ponto RP 04 do rio Poti em Crateús – CE nos anos de 

2011/2012. 

Parâmetros Campo 01 02 03 Padrão CONAMA 357/05 

pH 7,10 7,50 7,47 6,0 – 9,0 

Temperatura (
o
C) 21,0 22,0 21,0 - 

Salinidade (‰) 0,41 0,62 2,58 ≤ 0,5% 

Condutividade (µs/cm) 781,0 1178 1336 - 

OD (%) 127,0 14,1 50,1 - 

OD (mg/L) 11,0 1,14 4,47 > 5,0 

DBO (mg/L) 8,0 5,0 10,0 ≤ 5,0 

Amônia (mg/L) NC 0,134 0,05 pH ≤ 7,5 = 3,7 

Nitrato (mg/L) NC 0,011 0,3 ≤ 10,0 

Nitrito (mg/L) NC 0,019 0,009 ≤ 1,0 

Nitrogênio Total (mg/L) 8,9 6,85 8,7 - 

Fósforo Total (mg/L) 0,2 0,11 0,91 ≤ 0,1 

Sólidos Totais (mg/L) 1,67 1,78 12,4 - 

Turbidez (NTU) 14,6 58,4 11,5 ≤ 100 

Valores em vermelho encontram-se em desacordo com a resolução CONAMA 357/05. 

NC: amostra não coletada. 

Fonte: autora, 2013. 

 

A tabela 11 mostra que em RP 04 quatro parâmetros, salinidade, OD, DBO 

e fósforo total, estão em desacordo com os padrões da resolução CONAMA 357/05. 

Dentre os parâmetros em desacordo, merece destaque a variação nos valores de OD, que 

mostrou um valor bem inferior no segundo campo, representando assim o principal fator 

para que houvesse uma queda no IQA, passando a ser uma água de qualidade regular. O 

parâmetro OD apresenta o maior peso (0,17) no IQA, como mostra a tabela 03. Outro 

agravante nesse ponto foi o valor de E. coli no último campo de coleta, sendo o único 
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ponto que se mostrou em desacordo com os padrões estabelecidos na resolução para 

esse parâmetro, como destacado na seção anterior.  

Os resultados mostram que no quinto ponto de coleta (RP 05), o IQA 

apresentou variação de categoria, sendo registado no campo 01 uma água de qualidade 

boa, e nos demais campos uma água de qualidade regular, assim como ocorreu em RP 

04. Esse processo se intensificou devido às poucas chuvas registradas na região e 

devido também a baixa capacidade de autodepuração do rio nesse ponto, que se localiza 

próximo a uma ETE. A tabela 12 mostra o resultado das análises físico-químicas 

realizadas em RP 05. 

  

Tabela 12 – Parâmetros físico-químicos do ponto RP 05 do rio Poti em Crateús – CE nos anos de 

2011/2012. 

Parâmetros Campo 01 02 03 Padrão CONAMA 357/05 

pH 8,63 7,66 9,67 6,0 – 9,0 

Temperatura (
o
C) 24,0 24,0 24 - 

Salinidade (‰) 0,31 0,74 2,58 ≤ 0,5% 

Condutividade (µs/cm) 2617 1455 3850 - 

OD (%) 122,4 13,2 104,9 - 

OD (mg/L) 10 1,10 8,6 > 5,0 

DBO (mg/L) 7,0 3,0 11,0 ≤ 5,0 

Amônia (mg/L) NC 0,099 0,38  pH > 8,5 = 0,5 

Nitrato (mg/L) NC 2,93 0,4 ≤ 10,0 

Nitrito (mg/L) NC 0,605 0,191 ≤ 1,0 

Nitrogênio Total (mg/L) 1,19 5,30 0,4 - 

Fósforo Total (mg/L) 0,004 0,17 1,06 ≤ 0,1 

Sólidos Totais (mg/L) 6,47 1,57 18,7 - 

Turbidez (NTU) 11,8 10,7 128 ≤ 100 

Valores em vermelho encontram-se em desacordo com a resolução CONAMA 357/05. 

NC: amostra não coletada. 

Fonte: autora, 2013. 

 

Os resultados da tabela 12 evidenciam que em RP 05 seis parâmetros, pH, 

salinidade, OD, DBO, fósforo total e turbidez estão em desacordo com os padrões da 

resolução CONAMA 357/05. Os valores de IQA podem ser explicados por esses 

padrões em desacordo, pois no campo 01 apenas a DBO estava em desacordo, 

apresentando assim uma água de qualidade boa; já no segundo campo, três padrões 

estavam em desacordo, um deles OD, que é um parâmetro de extrema importância para 

o índice, devido apresentar o maior peso no cálculo. O terceiro campo apresenta uma 

sucessão de valores em desacordo com os padrões da resolução, o primeiro valor a ser 

observado foi pH, que mostrou uma forma bem alcalina.  

Valores mais elevados de alcalinidade nos corpos d’água estão associados 

aos processos de decomposição da matéria orgânica, à atividade respiratória de micro-

organismos, com liberação e dissolução do gás carbônico na água, e ao lançamento de 
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efluentes industriais (LIBÂNIO, 2008). A junção de todos esses parâmetros contribuem 

para uma piora na qualidade da água, o parâmetro para E. coli nesse ponto também 

contribui para um IQA regular nos campos 02 e 03, pois as análises indicaram valores 

bem próximos do máximo, sendo esse um parâmetro com o segundo maior peso para o 

cálculo do IQA (tabela 03).  

Os resultados do sexto ponto de coleta (RP 06) apresentam um IQA na 

categoria regular em 100% dos campos analisados, demonstrando poucas variações nos 

períodos de estiagem e chuvoso. Devido se localizar próximo de uma ETE e por 

absorver todos os impactos no decorrer da cidade, esse ponto apresenta uma capacidade 

de autodepuração bem saturada. A tabela 13 mostra o resultado das análises físico-

químicas realizadas em RP 06.   

 

Tabela 13 – Parâmetros físico-químicos do ponto RP 06 do rio Poti em Crateús – CE nos anos de 

2011/2012. 

Parâmetros Campo 01 02 03 Padrão CONAMA 357/05 

pH 9,02 8,66 9,73 6,0 – 9,0 

Temperatura (
o
C) 28,0 26,0 24 - 

Salinidade (‰) 0,38 0,62 0,89 ≤ 0,5% 

Condutividade (µs/cm) 835,0 1455 1760 - 

OD (%) > 140 40,0 75,8 - 

OD (mg/L) 39,6 3,2 6,30 > 5,0 

DBO (mg/L) 15,0 11,0 21,0 ≤ 5,0 

Amônia (mg/L) NC 0,115 0,27 pH > 8,5 = 0,5 

Nitrato (mg/L) NC 0,126 0,4 ≤ 10,0 

Nitrito (mg/L) NC 0,66 0,119 ≤ 1,0 

Nitrogênio Total (mg/L) 2,46 6,52 3,7 - 

Fósforo Total (mg/L) 0,08 0,14 0,91 ≤ 0,1 

Sólidos Totais (mg/L) 11,6 1,03 6,33 - 

Turbidez (NTU) 34,4 94,0 234 ≤ 100 

Valores em vermelho encontram-se em desacordo com a resolução CONAMA 357/05. 

NC: amostra não coletada. 

Fonte: autora, 2013. 

 

Os resultados expostos na tabela 13 mostram que, em cada campo, mais de 

um parâmetro está em desacordo com os padrões da CONAMA 357/05. No campo 01 

se destacam pH e DBO, parâmetros de extrema importância para a vida aquática, se 

destacando também para um IQA regular o parâmetro E. coli, que registrou um alto 

valor, mas estava de acordo com a resolução.  Já no segundo campo, quatro parâmetros 

se destacam, salinidade, OD, DBO e fósforo total; como foi dito anteriormente, o OD 

tem um alto peso no IQA. No campo 03 cinco parâmetros se evidenciam fora dos 

padrões, pH, salinidade, DBO, fósforo total e turbidez.  

Libânio (2008) destaca que a turbidez da água pode ser causada por 

lançamentos de esgotos domésticos ou industriais, e grande parte das águas de rios 
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brasileiros é naturalmente turva em decorrência de características geológicas das bacias 

de drenagem e do uso de práticas agrícolas muitas vezes inadequadas. 

Os resultados do IQA realizado no rio Poti, mostram a influência da 

sazonalidade na qualidade da água, havendo tendência à salinização do manancial nos 

anos de seca e consequentemente degradação do meio aquático, evento comum no 

Nordeste do Brasil. Um estudo realizado no rio Jaguaribe por Oliveira et al. (2012), no 

trecho urbano da cidade de Limoeiro do Norte – CE, apresentou IQA enquadrado na 

categoria boa no período de estiagem e categoria regular no período chuvoso. A 

perenização do rio nesse trecho garante a boa qualidade da água no período de estiagem. 

Evento semelhante ocorreu no rio Poti nos pontos RP 04 e RP 05, que variaram de 

categoria nos períodos analisados. 

Lopes et al. (2008b) desenvolveram um mapa de qualidade das águas do rio 

Acaraú, pelo emprego do IQA, e observou que os valores mais baixos do IQA foram 

registrados na região próxima à cidade de Sobral – CE e também logo após a cidade de 

Groaíras - CE, onde os esgotos são lançados ao rio. As águas da bacia do Acaraú 

enquadraram-se em classes que vão de boa a regular. O mesmo ocorreu com o rio Poti, 

que conforme passava pela cidade de Crateús apresentava uma redução nos valores do 

IQA. Segundo Araújo et al. (2007), a qualidade da água tende a piorar no sentido 

montante-jusante do rio, conforme atravessa a cidade, pois, ao realizarem um estudo no 

rio Mossoró – RN, obtiveram valores de IQA que variaram da categoria boa a regular. 

Resultados diferentes para IQA foram observados por Andrade et al. (2005), 

no rio Trussu na região de Iguatu – CE, que apresentou média de IQA acima de oitenta, 

sendo, portanto, enquadrado na categoria ótima. 

 

5.4 Análise Qualitativa e Quantitativa de Fitoplâncton  

 

A comunidade fitoplanctônica não constitui um grupo taxonômico, mas uma 

assembleia de organismos fotoautotróficos que vivem suspensos na coluna d’água. Em 

águas interiores, a comunidade fitoplanctônica é muito diversa e podem ser encontrados 

representantes de praticamente todos os grupos algais. A predominância de um ou outro 

grupo em determinado ecossistema é função, principalmente, das características 

predominantes do meio, como o que ocorre nos lagos eutróficos, onde o número de 

espécies é mais reduzido, porém apresenta elevado número de indivíduos de uma única 

espécie (ESTEVES, 2011). 
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A distribuição espacial e temporal do fitoplâncton está intimamente ligada à 

variação de fatores abióticos e bióticos. Dentre os abióticos, destacam-se a temperatura, 

a disponibilidade de radiação subaquática e de nutrientes, a turbulência gerada pelos 

ventos, os padrões de circulação e renovação da coluna d’água e a salinidade, entre 

outros (CALIJURI et al., 2002). Dentre os bióticos, destacam-se a herbivoria e o 

parasitismo (ESTEVES, 2011). 

Ao longo do período amostral foram identificados 37 táxons distribuídos em 

nove classes taxonômicas: Cyanophyceae, Chlorophyceae, Bacillariophyceae, 

Cryptophyceae, Euglenophyceae, Chlamydophyceae, Dinophyceae, Xantophyceae e 

Zygnemaphyceae. Dentre os organismos identificados, as classes com as maiores 

riquezas de espécies foram Chlorophyceae, Cyanophyceae e Bacillariophyceae. As 

classes que apresentaram as maiores densidades ao longo do período de estudo estão 

evidenciadas na tabela 14. 

 

Tabela 14 – Percentuais de classes dominantes identificadas no rio Poti em Crateús – CE, 2012. 

Classes Taxonômicas  
Maio/2012 

Chuvoso  

Outubro/2012 

Estiagem  

Cryptophyceae  

Cyanophyceae 

Chlorophyceae  

Bacillariophyceae 

Euglenophyceae  

30% 

22% 

16% 

16% 

16% 

21% 

20% 

32% 

21% 

6% 

Fonte: autora, 2013. 

 

Esses valores se confirmam em estudos realizados por outros autores na 

região semiárida do Nordeste brasileiro, onde se evidenciou a dominância das classes 

taxonômicas descritas no quadro 13 (MOLISANI et al., 2010; CHELLAPA et al., 2009, 

2008; MOURA et al., 2007; IWATA e CÂMARA, 2007).  

Observa-se no quadro 13 quais as espécies e gêneros com frequência 

constante que foram dominantes no rio Poti. A cianobactéria da espécie Planktothrix 

agardhii se mostrou presente em 73% das amostras analisadas, no período chuvoso e de 

estiagem. Uma outra espécie dominante pertencente às clorofíceas, Monoraphidium 

contortum, apareceu também em 73% dos pontos. O gênero Bacillariophyta representa 

as diversas espécies de diatomáceas e esteve presente em 91% de todos os campos 

analisados. Já a classe das criptofíceas, representada por uma única espécie, 

Cryptomonas sp., se fez presente em 100% das amostras, sendo a espécie dominante em 

alguns pontos de amostragem. 
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Quadro 13 – Percentuais de espécies e gêneros dominantes identificados no rio Poti em Crateús, 2012. 

Classes Taxonômicas Frequência de Ocorrência da Espécie
1
 

Cyanophyceae 
Aphanizomenon sp. 

Cylindrospermopsis raciboskii 

Dolichospermum sp. 

Geitlerinema sp. 

Merismopedia tenuissima 

Microcystis spp. 

Planktothrix agardhii 

Planktolynbya sp. 

Pseudoanabaena sp. 

Spirulina sp. 

 

Chlorophyceae  

Actinastrum sp. 

Ankistrodesmus bernardhii 

Coelastrum reticulatum 

Crucigenia sp. 

Crucigeniella sp. 

Desmodesmus sp. 

Dictyosphaerium sp. 

Monoraphidium contortum 

Nephrocytium sp. 

Pediastrum duplex 

Pediastrum tetras 

Scenedesmus sp. 

Tetraedron minimum 

 

Bacillariophyceae  

Aulacoseira granulata 

Aulacoseira sp. 

Bacillariophyta 

Cyclotella sp. 

 

Cryptophyceae  

Cryptomonas sp. 

 

Euglenophyceae  

Euglena sp. 

Phacus sp. 

Trachelomonas sp. 

 

Chlamydophyceae 

Eudorina sp. 

Chlamydomonas sp. 

 

Dinophyceae 

Peridinium sp. 

 

Xantophyceae 

Centrictractus belanophorus 

 

Zygnemaphyceae 

Closterium sp.  

 

 

Rara 

Comum 

Rara 

Rara 

Rara 

Comum 

Constante 

Rara 

Comum 

Rara 

 

 

Rara 

Rara 

Comum 

Rara 

Rara 

Comum 

Comum 

Constante 

Rara 

Rara 

Rara 

Comum 

Rara 

 

 

Comum 

Comum 

Constante 

Comum 

 

 

Constante 

 

 

Comum 

Comum 

Comum 

 

 

Rara 

Comum 

 

 

Rara 

 

 

Rara 

 

 

Rara 

 
1
Frequência de ocorrência (%): rara (F ≤ 10%), comum (10% < F ≤ 50%) e constante (F > 50%) com base 

no número total de amostras.  

Fonte: autora, 2013. 
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A partir da análise das espécies identificadas, pode-se verificar que os 

táxons encontrados são comuns de regiões tropicais, pois grande parte das espécies são 

encontradas em elevadas densidades em muitos ecossistemas aquáticos localizados no 

Brasil, com destaque para regiões semiáridas do nordeste (MOLISANI et al., 2010; 

CHELLAPA et al., 2009, 2008; MOURA et al., 2007; IWATA e CÂMARA, 2007). A 

figura 16 evidencia a diversidade fitoplanctônica do rio Poti, onde é possível visualizar 

a dominância de espécies pertencentes à classe Cyanophyceae, Chlorophyceae e 

Bacillariphyceae. 

 

Figura 16 – Distribuição quantitativa das classes de fitoplâncton identificadas no rio Poti em Crateús – 

CE, 2012. 

Fonte: autora, 2013. 

Nas seis coletas realizadas no rio Poti, a dominância dos organismos se 

manteve constante em quase todos os pontos analisados. Já a densidade fitoplanctônica 

variou nos dois períodos analisados, mas, de maneira geral, acompanhou a variação 

apresentada nos valores de clorofila a.  

Os resultados mostram que o primeiro ponto de coleta (RP 01) apresentou 

como organismo dominante nos dois campos realizados no ano de 2012, a espécie 

Cryptomonas sp., apresentando variação apenas no número de organismos/mL, sendo 

que no segundo campo o valor foi bem superior ao do primeiro. Segundo Reynolds 

(1984), esses organismos são dominantes comuns em corpos d’água altamente ricos em 

nutrientes. Esta afirmativa se confirma com os altos valores de nitrogênio amoniacal nos 

dos dois campos e de fósforo total (PT) no campo 02, pois no campo 01 o PT não foi 

30% 

35% 

10% 

3% 
8% 

5% 

3% 3% 

3% 

Quantitativo das Classes de Fitoplâncton 

Cyanophyceae

Chlorophyceae

Bacillariophyceae

Cryptophyceae

Euglenophyceae

Chlamydophyceae

Dinophyceae

Xanthophyceae

Zygnemaphyceae
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detectado, ou seja, os valores de PT contribuíram para que o número de organismos 

aumentasse de um campo para outro. Tundisi J. e Tundisi T. (2008) destacam que 

Cryptomonas são encontrados em lagos mesotróficos ou eutróficos. 

Outras espécies de organismos que também se fizeram presentes em RP 01, 

foram Bacillariophytas, Aulacoseira granulata e Scenedesmus sp.. Dentre as espécies 

de cianobactérias, merece destaque Cylindrospermopsis raciboskii, essa espécie é 

potencialmente produtora de cianotoxinas, mas se encontrava em pequeno número nesse 

ponto, não causando preocupação para a população. Os demais organismos presentes 

representam menos de 2% da amostragem. 

No segundo ponto de coleta (RP 02), é possível observar a predominância 

de Cryptomonas sp. no primeiro campo do ano de 2012, ocorrendo também em menor 

número Chlamydomonas sp., Euglena sp. e Bacillariophyta, os outros organismos da 

amostra se mostraram presentes apenas no qualitativo. Ainda no primeiro campo, a 

cianobactéria que se destacou foi Planktothrix agardhii que, assim como o C. 

raciboskii, também produz cianotoxinas, mas a quantidade de organismos existentes 

ainda não causa preocupação nesse ponto.  

No segundo campo de RP 02 verificou-se um grande aumento na densidade 

de Bacillariophytas, fazendo com que predominasse numericamente sobre os 

organismos das demais espécies, com exceção do Cryptomonas sp., que se mostrou 

presente em menor valor do que no campo 01, mas se apresentava de forma 

considerável. De acordo com Reynolds (1984), Bacillariophytas são organismos 

favorecidos por ambientes com boas condições de mistura da coluna d’água, o que 

explicaria a alta densidade de organismos desta classe taxonômica no rio Poti, 

principalmente no mês de outubro, período no qual o nível da água reduz 

consideravelmente devido a evapotranspiração, deixando a coluna d’água sujeita a 

turbulência induzida pela ação dos ventos. Nesse segundo campo as cianobactérias se 

mostraram presentes apenas na análise qualitativa e os demais organismos identificados 

representam menos de 2% da amostragem 

Já no terceiro ponto de amostragem (RP 03), as análises só foram possível 

no primeiro campo do ano de 2012, sendo o organismo dominante pertencente à classe 

das euglenofíceas, a espécie Trachelomonas sp. A espécie é um organismo que 

apresenta características geralmente resistentes à poluição orgânica, atuando como um 

indicador típico de meio com elevadas concentrações de matéria orgânica na água, 

especialmente associadas com concentrações de nitrogênio amoniacal (ALVES et al., 
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2008). Essa afirmativa se confirma com os resultados de nitrogênio amoniacal 

realizados nesse ponto, que apresentou um alto resultado. O monitoramento realizado 

pela SEMACE em local próximo a esse ponto, também registrou um alto valor de 

nitrogênio amoniacal, que representa uma contaminação recente no manancial 

(CEARÁ, 2012a).  

Outras espécies que merecem destaque nesse ponto foram Cryptomonas sp., 

Chlamydomonas sp. e Phacus sp., todos esses organismos se desenvolvem bem na 

presença de matéria orgânica em excesso. Outros organismos se fizeram presente 

apenas no qualitativo. A cianobactéria presente nesse ponto foi Planktothrix agardhii 

que, como foi dito anteriormente, é um organismo produtor de cianotoxina, e no caso 

desse ponto, a concentração de células/mL (143.700,0) foi bem alta. A portaria do 

Ministério da Saúde 2914/11 recomenda que quando a densidade de cianobactérias 

exceder 20.000 células/mL, deve-se realizar análise de cianotoxinas na água do 

manancial, no ponto de captação, com frequência semanal (BRASIL, 2011b). A 

resolução CONAMA 357/05 estabelece para águas doces classe 02 uma densidade de 

cianobactérias até 50.000 células/mL. Portanto, quanto à presença de cianobactérias no 

ponto RP 03, a qualidade dessa água está em descordo com a legislação e, 

consequentemente, imprópria para consumo, sendo caracterizado como um problema de 

saúde pública para quem faz uso dessa água bruta. Para consumo humano essa água 

teria que passar por um processo de tratamento convencional ou avançado. 

O quarto ponto (RP 04) teve como predominante nos dois campos 

analisados no ano de 2012, uma clorófita pertencente à espécie Monoraphidium 

contortum que, segundo Reynolds et al. (2002), estas algas são típicas do estado 

ambiental caracterizado pela grande quantidade de nutrientes presentes na água, 

especialmente o fósforo. O carreamento de fósforo em sistemas aquáticos se dá em 

razão da contribuição do escoamento superficial e transporte subterrâneo. Essa 

afirmativa se confirma com os valores de fósforo total analisados, que apresentou um 

aumento significativo de um campo para outro, assim como o número de 

organismos/mL de M. contortum aumentou consideravelmente do campo 01 para o 

campo 02.  

Os demais organismos com valores significativos foram Cryptomonas sp., 

Bacillariophytas, Euglena sp., Chlamydomonas sp., Ankistrodesmus bernardhii e 

Desmodesmus sp.. Dentre as cianobactérias presentes, merece destaque Planktothrix 

agardhii e Geitelerinema sp. A quantidade de organismos nesse ponto está dentro dos 
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padrões, apesar de ser um ponto após o RP 03, não apresentou um número preocupante 

de células/mL de cianobactérias. 

Os resultados do quinto ponto (RP 05) mostram que no primeiro campo do 

ano de 2012, o organismo dominante pertence à classe das criptofíceas, a espécie 

Cryptomonas sp., que já se mostrou dominante em outros pontos, evidenciado assim a 

sua capacidade de adaptação a diferentes características do ambiente. Nesse mesmo 

campo ainda se destacam Chlamydomonas sp., Euglena sp., Phacus sp., 

Bacillariophytas, Desmodesmus sp. e Scenedesmus sp.. Esses organismos são 

característicos de águas contaminadas, ambientes ricos em nitrogênio, conferindo sabor 

e odor à água. Os demais representam menos de 2% da amostragem. A cianobactéria 

que se mostrou representativa foi Planktothrix agardhii que, assim como Cryptomonas 

sp., apresentou grande capacidade de adaptação. 

Já no segundo campo de RP 05, o organismo dominante pertence à classe 

das clorofíceas, sendo representado pelo Coelastrum reticulatum, que é típico de regiões 

rasas e enriquecidas. Também foram evidenciadas outras clorófitas como 

Dictiospherium sp., Desmodesmus sp., Scenedesmus sp. e M. contortum, uma outra 

espécie de destaque pertencente a classe Bacillariophyceae, sendo representada pela 

Cyclotella sp.. As cianobactérias foram registradas apenas no qualitativo. 

O sexto e último ponto (RP 06) apresentou como organismo dominante nos 

dois campos realizados em 2012, uma cianobactéria, Planktothrix agardhii, que se 

mostrou bastante presente em toda a amostragem do rio Poti, pois em quase todos os 

campos analisados foi perceptível a sua presença. Como foi dito anteriormente, esse tipo 

de cianobactéria é um potencial produtor de cianotoxina, sendo o número de células/mL 

encontradas nesse ponto superior ao padrão definido na portaria 2914/11 do Ministério 

da Saúde e na resolução CONAMA 357/05. No primeiro campo foram registradas 

613.380 células/mL, já no segundo campo o valor foi bem superior, 4.917.300 

células/mL, ou seja, são valores que causam muita preocupação, pois as comunidades 

que moram no entorno fazem uso dessa água na criação de animais e atividades em 

geral, usando de forma direta ou indireta a água, estando expostos às cianotoxinas. 

Durante as coletas, muitos criadores de gado reclamavam da qualidade da água e 

comentavam que até o gado estava se recusando a consumir a água do rio. 

Acredita-se que a vazão da lagoa de estabilização no final da cidade esteja 

contribuindo para essa floração de Planktothrix agardhii, pois, devido à baixa 

capacidade de autodepuração do rio, a água está bem saturada, e a vazão da lagoa deve 
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estar maior que a do rio, sendo a situação agravada principalmente no período de 

estiagem, como mostram os valores de células/mL. 

Em estudos realizados por Chellappa et al. (2009), foi analisada a qualidade 

das águas do reservatório Assu, localizado no Rio Grande do Norte, e identificaram a 

dominância de Planktothrix agardhi, cianobactéria potencialmente tóxica. 

O crescimento massivo de cianobactérias nos ecossistemas aquáticos 

continentais limita sua utilização como áreas de recreação e de abastecimento, em razão 

do odor e gosto desagradável gerado pelas florações. Por outro lado, nem todas as 

florações de cianobactérias são tóxicas e algumas podem ser tóxicas durante apenas um 

período do ano, do mês ou da semana. No Brasil, entre os gêneros potencialmente 

nocivos, destacam-se Microcystis, Anabaena, Cylindrospermopsis, Oscillatoria, 

Planktothrix e Aphanocapsa (COCHÔA e ANCIUTTI, 2010). A espécie Planktothrix é 

destaque em florações no Brasil, devido a sua ampla distribuição. 

A espécie de cianobactéria Planktothrix agardhii apresenta uma distribuição 

cosmopolita em águas eutróficas, sendo potencialmente tóxica, com algumas linhagens 

capazes de produzir microcistinas.  Santa’anna (2012) salienta que a exposição contínua 

a níveis baixos de microcistina é considerado um risco para a saúde humana, uma vez 

que microcistinas são promotoras de tumores hepáticos.  

Apesar da baixa biodiversidade nesse último ponto, outros organismos se 

destacaram como Chlamydomonas sp., Euglena sp., Phacus sp., M. contortum e 

Dictiospherium sp., sendo esses organismos, característicos de águas contaminadas. Os 

demais representam menos de 2% da amostragem, e foram evidenciados apenas no 

qualitativo. Os resultados expostos evidenciam que o rio Poti está bem degradado, 

sendo repassado, através do fluxo d’água, aos demais municípios que fazem parte da 

bacia, com uma qualidade inferior.   

Portanto, muitos mananciais do Ceará mostram pouca biodiversidade de 

fitoplâncton, o mesmo estaria ocorrendo com o rio Poti. Isso mostra ser uma 

preocupação para as autoridades de saúde, já que um número muito grande de uma 

única espécie de cianobactéria, por exemplo, pode levar à produção de cianotoxinas, 

que são prejudiciais à saúde humana. O Ministério da Saúde recomenda que se o 

número de cianobactérias na água do manancial, no ponto de captação, exceder 20.000 

células/mL, seja feita análise semanal de cianotoxinas (BRASIL, 2011).  

O Ministério da Saúde destaca que as cianobactérias são capazes de ocorrer 

em qualquer manancial superficial, especialmente naqueles com elevados níveis de 
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nutrientes (nitrogênio e fósforo), podendo produzir toxinas com efeitos adversos à saúde 

(BRASIL, 2011). Isso mostra que é fundamental realizar o monitoramento desses 

microrganismos, devido à alta carga de nutrientes dos efluentes que os mananciais 

recebem, proporcionando assim o desenvolvimento de cianobactérias.  

 

5.5 Determinação do Índice de Estado Trófico 

 

O rápido processo de degradação de corpos aquáticos tem se tornado um 

problema agudo, sobretudo em ambientes aquáticos tropicais. Dessa maneira, os índices 

de estado trófico foram desenvolvidos com o intuito de classificar as águas, facilitando 

assim a tomada de decisões pelos agentes públicos e a comunicação ao público em geral 

sobre o estado ou a natureza na qual se encontram tais sistemas aquáticos. 

Para analisar o grau de eutrofização do rio Poti, foi calculado o Índice de 

Estado Trófico (IET) a partir dos valores de fósforo total e clorofila a, sendo estimado o 

IET médio de cada ponto de coleta realizada em três campos, no período chuvoso e de 

estiagem, como podem ser observados no quadro 14. 

 

Quadro 14 – Médias do IET no rio Poti, para Clorofila a e Fósforo Total. 

AMOSTRA RIO 

POTI (RP) 

 

CAMPOS 

CLOROFILA a 

(µg/L) 

IET 

(CL) 

FÓSFORO TOTAL 

(µg/L) 

IET 

(PT) 

 

RP 01 

 

01 4 62,1 1 46,0 

02 6 65,6 1 46,0 

03 2 56,1 110 70,4 

Média Geométrica 61,1  53,1 

 

RP 02 

01 7 66,9 1 46,0 

02 2 56,1 1 46,0 

03 3 59,6 110 70,4 

Média Geométrica 60,7  53,1 

 

RP 03 

 

01 51 84,1 320 76,0 

02 36 81,1 110 70,4 

03 - - - - 

Média Geométrica 82,6  73,2 

 

RP 04 

 

01 12 71,6 200 73,5 

02 2 56,1 110 70,4 

03 6 59,6 910 81,4 

Média Geométrica 64,1  75,0 

 

RP 05 

 

01 60 85,5 4 53,2 

02 59 85,3 170 72,7 

03 181 95,0 1060 82,2 

Média Geométrica 88,5  68,3 

 

RP 06 

 

01 168 94,4 80 68,8 

02 11 70,8 140 71,7 

03 9 69,1 910 81,4 

Média Geométrica 77,3  73,8 

Fonte: elaborado pela autora, 2013. 
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Na interpretação dos resultados, para cada ponto, foram utilizadas as médias 

geométricas das concentrações de fósforo total e clorofila a para cálculo do IET(PT) e 

IET(CL), sendo o IET final resultante da média aritmética simples dos índice relativos 

ao fósforo total e à clorofila a de todos os pontos. A equação representativa do cálculo 

final do Índice de Estado Trófico do rio Poti é expressa nos seguintes cálculos: 

IET = [ IET ( PT ) + IET ( CL) ] / 2 

IET = 66,1 + 72,4 / 2 

IET = 69,2 

De acordo com os critérios estabelecidos pela CETESB, o enquadramento 

final para o IET do rio Poti, conforme demonstra o quadro 15, apresentou um estado 

trófico na classificação de reservatório hipereutrófico, apesar de alguns pontos (RP 01, 

RP 02 e RP 04) apresentarem um estado trófico que variou entre oligotrófico, 

mesotrófico e supereutrófico, a média final contemplou o estágio mais avançado de 

eutrofização. 

Quadro 15 – IET médio do rio Poti e sua classificação quanto ao estado trófico em Crateús – CE, 

2011/2012. 

ESTADO TRÓFICO IET RIO POTI 

Ultraoligotrófico IET ≤ 47  

Oligotrófico 47 < IET ≤ 52  

Mesotrófico 52 < IET ≤ 59  

Eutrófico 59 < IET ≤ 63  

Supereutrófico 63 < IET ≤ 67  

Hipereutrófico IET> 67 69,2 
Fonte: elaborado pela autora, 2013. 

  

Observa-se que houve variabilidade na qualidade da água em função da 

sazonalidade e condições hidrológicas do rio, resultando na compartimentação salina do 

corpo hídrico. A determinação do grau de eutrofização médio do rio Poti pode não 

identificar as variações que ocorreram ao longo do período estudado. Assim, a figura 17 

apresenta os resultados para cada ponto amostra, em três períodos (novembro/2011, 

maio/2012 e outubro/2012), onde é possível observar as variações ocorridas em cada 

ponto coletado. 

 

 

 

 

 



108 
 

Figura 17 – IET de cada ponto do rio Poti em Crateús – CE nos anos de 2011/2012. 

Fonte: elaborado pela autora, 2013. 

 Os resultados da figura 17 mostram que o primeiro ponto de coleta (RP 01) 

apresentou, durante o estudo, para índices de estado trófico nível mesotrófico, no 

primeiro e segundo campo, com valores de IET igual a 54 e 55,8, respectivamente. Um 

corpo aquático mesotrófico apresenta produtividade intermediária, por possuir uma 

concentração média de nutrientes com ciclagem lenta, mas com variável concentração 

de microalgas e macrófitas que provocam baixo prejuízo aos usos múltiplos. Apenas no 

último campo no mês de outubro/2012, período mais crítico de seca, houve um aumento 

no grau de trofia, passando a ser supereutrófico com valor de IET igual a 63,2, o que 

pode ocasionar alterações indesejáveis na qualidade da água. O resultado de fósforo 

total que ficou em desacordo com a CONAMA 357/05 contribuiu para o aumento do 

IET. Os valores apresentados para fósforo total e clorofila a estão condizentes com o 

monitoramento realizado pela SEMACE, em mesmo período (CEARÁ, 2012a). 

No segundo ponto de coleta (RP 02), é possível observar que houve uma 

variação nos níveis de trofia nos três períodos analisados. O campo 01, realizado em 

novembro/2011, representa o período de estiagem, quando o manancial apresentava 

características mesotróficas, com IET igual a 56,5. Já no segundo campo, no período 

chuvoso, passou a um nível menor de trofia, passando a ser oligotrófico, com IET igual 

a 51, com baixa carga orgânica e nutrientes dissolvidos. Isso ocorreu devido a uma 

ligeira diluição nas concentrações de nutrientes, que fizeram com que a concentração de 

clorofila a fosse reduzida, apesar das poucas chuvas. No último campo, ocorreu o 

mesmo processo apresentado no primeiro ponto coletado, onde, devido à intensa 
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estiagem e ao aumento no valor de fósforo total, passou a ser supereutrófico, com IET 

representado pelo valor 65.  

As análises qualitativas de fitoplâncton nos pontos RP 01 e RP 02 mostram 

que os organismos dominantes pertencem à classe Bacillariophyceae e Cryptophyceae, 

e, segundo Molisani et al. (2010), os organismos dessas classes são característicos de 

ambientes mesotróficos/eutróficos, corroborando com o resultado do IET do rio Poti.  

No terceiro ponto de amostragem (RP 03), devido a forte concentração de 

nitrogênio e fósforo, ocorreu um aumento na concentração de clorofila a, que ficou em 

desacordo com o padrão estabelecido pela resolução CONAMA 357/05 em todos os 

campos, e o rio atingiu um elevado nível de eutrofização, apresentando características 

hipereutróficas, com valores de IET igual a 80 e 75,7 para o primeiro e segundo campo, 

respectivamente. Um ambiente hipereutrófico apresenta consequências indesejáveis 

para seus múltiplos usos, devido a episódios de floração de algas e mortandade de 

peixes. Esse ponto é bem próximo da Brasil ECODIESEL, que no ano de 2007 foi 

responsabilizada pela grande mortandade de peixes, devido a liberação de compostos de 

glicerina na água. Uma simples observação sobre a ponte na entrada da cidade mostra 

nitidamente a eutrofização do rio, pois ele está coberto de macrófitas aquáticas, o que 

dificultou a coleta no último campo, pois as macrófitas que ali existiam estavam ficando 

ressecadas (figura 18), devido às poucas chuvas registradas na região. A figura abaixo 

foi retirada no dia da última coleta e comprova a completa eutrofização desse ponto, o 

que impossibilitou a coleta. 

 

Figura 18 – Eutrofização no rio Poti no ponto RP 03, em Crateús – CE, outubro/2012. 

  

Fonte: autora, 2012. 

 

No RP 03 a análise de fitoplâncton indicava a presença da classe 

Euglenophyceae que, segundo Lachi e Sipaúba-Tavares (2008), caracteriza ambiente 
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rico em matéria orgânica e contribui de forma efetiva para a degradação biológica das 

substâncias orgânicas, sendo, portanto, um indicativo das condições hipereutróficas do 

rio Poti, como indicado no resultado do IET. 

Esteves (2011) destaca que, em condições ideais, as macrófitas aquáticas 

possuem elevadas taxas de produtividade primária, e não raramente cobrem um 

ecossistema aquático, ou partes representativas dele, em reduzido período de tempo. A 

eutrofização é um dos principais problemas que afeta os ecossistemas aquáticos, 

levando ao aumento da produtividade primária de algas e macrófitas aquáticas que, por 

sua vez, podem afetar os usos múltiplos dos ecossistemas. 

 O quarto ponto (RP 04) é um local bem eutrofizado devido a grande 

presença de macrófitas aquáticas, onde também é possível observar esgotos sendo 

jogados in natura no rio (figura 19). No primeiro campo, em novembro/2011, o 

manancial apresentava características hipereutróficas, com IET igual a 72,5. Já no 

segundo campo, em maio/2012, passou a ser caracterizado como supereutrófico, com 

IET igual a 63,2, devido a uma queda nos valores de clorofila a e fósforo, que 

ocorreram devido a uma diluição nas concentrações de nutrientes em função das chuvas, 

apesar da pouca pluviometria registrada na região. O terceiro campo se comportou 

como o primeiro, com um nível de eutrofização hipereutrófico, com IET igual a 73,5, 

mostrando que as águas do ambiente de estudo apresentavam maior enriquecimento por 

nutrientes no período de estiagem. O fitoplâncton predominante nesse ponto pertence à 

classe Chlorophyceae, atuando como indicativo de eutrofização. De acordo com 

Reynolds et al. (2002), estas algas são típicas de sistemas eutróficos e hipereutróficos, 

como mostra o resultado do IET. 

 

Figura 19 – Eutrofização no rio Poti no ponto RP 04 em Crateús – CE, 2012. 

  

Fonte: autora, 2012. 
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Os resultados do quinto ponto (RP 05) mostram que essa área apresenta o 

nível máximo de eutrofização em todos os períodos analisados, com valores de clorofila 

a em desacordo com o padrão estabelecido pela resolução CONAMA 357/05 em todos 

os campos, sendo, portanto, hipereutrófico, com valores de IET igual a 69,4, 79 e 88,6, 

o que demostra uma tendência crescente no valor dos índices. É interessante observar a 

existência de um agravante nesse ponto, pois se localiza bem próximo de uma estação 

de tratamento de esgoto, que adota o sistema de decantos digestores (figura 20). Na 

análise fitoplanctônica desse ponto, os organismos dominantes pertencem à classe 

Cryptophyceae e Chlorophyceae, indicativos da presença de nutrientes que possibilitam 

a eutrofização do recurso hídrico. 

No sexto (RP 06), o IET corresponde ao nível hipereutrófico, com valores 

iguais a 81,6, 71,2 e 75,2. Foi interessante observar que, com a quadra invernosa, ocorre 

redução nos valores dos índices, porém não é suficiente para haver mudança na 

classificação. Esse ponto localiza-se na saída da cidade e está bem próximo de uma 

estação de tratamento de esgoto que utiliza lagoas de estabilização. O organismo 

dominante pertence à classe Cyanophyceae. Segundo Chellappa et al. (2009), quando os 

rios se tornam mais eutrofizados, a diversidade da composição de fitoplâncton diminui 

gradualmente, o que resulta finalmente na dominância de cianobactérias e produção de 

toxinas. Esse processo pode ser observado no rio Poti, onde no ponto RP 06 o IET 

apresenta características hipereutróficas.  

 
Figura 20 – A) Tratamento de esgoto por decantos digestores em RP 05; B) Floração de cianobactérias 

em RP 06 no rio Poti em Crateús – CE, 2012.  

  

Fonte: autora, 2012. 

 

Segundo Von Sperling (2002), os sistemas de lagoas de estabilização 

constituem-se na forma mais simples para o tratamento de esgotos. De maneira geral, as 

A B 
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lagoas de estabilização são indicadas para regiões de clima quente e países em 

desenvolvimento, devido aos seguintes aspectos: suficiente disponibilidade de área em 

um grande número de localidades, clima favorável (temperatura e insolação elevadas), 

operação simples, necessidade de pouco ou nenhum equipamento. 

As lagoas de estabilização se mostram eficientes na remoção de organismos 

patogênicos. Um agravante que ocorre em RP 06 é a grande presença de currais nas 

proximidades do rio, onde é possível observar vacas se alimentando bem próximo à 

margem, contribuindo, através de suas excretas, para um aumento na carga orgânica e 

de nutrientes, que são a base da eutrofização. 

O quadro 16 resume o IET final de cada ponto estudado nos três campos, 

obtido com base nas médias geométricas das concentrações de fósforo total e clorofila a 

para cálculo do IET(PT) e IET(CL), sendo o IET final resultante da média aritmética 

simples dos índice relativos ao fósforo total e à clorofila a nos seis pontos analisados. A 

figura 17 destaca que em alguns pontos o estado trófico variou como o que aconteceu 

em RP 01, que variou de mesotrófico a supereutrófico, mas, na média final, prevaleceu 

a característica mesotrófica. Em RP 02 ocorreu variação nos três campos, passando de 

mesotrófico a oligotrófico e, por último, a supereutrófico, prevalecendo uma média final 

mesotrófica. No ponto RP 04 variou de hipereutrófico a supereutrófico, mas prevaleceu 

a média hipereutrófica. Nos demais pontos analisados não houve variação no grau de 

trofia. 

 

Quadro 16 – Classificação de cada ponto do rio Poti quanto ao Estado Trófico. 

RIO POTI IET PONDERAÇÃO ESTADO TRÓFICO 

RP 01 57,1 52 < IET ≤ 59 Mesotrófico 
RP 02 56,9 52 < IET ≤ 59 

RP 03 77,9 IET> 67  

Hipereutrófico 

 

RP 04 69,5 IET> 67 

RP 05 78,4 IET> 67 

RP 06 75,5 IET> 67 

Fonte: elaborado pela autora, 2013. 

Segundo Rameh (2010), os modelos e índices desenvolvidos para avaliação 

da eutrofização em regiões tropicais tem uma tendência a superestimar o estado trófico 

do corpo hídrico, relatando que os reservatórios tropicais possuem maior capacidade de 

assimilação de fósforo, devido a perdas significativas para o sedimento. Também 

ocorrem diferenças climatológicas nas regiões tropicais, que podem alterar as respostas 

tróficas de organismos aquáticos aos fatores que controlam seu crescimento.  
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Um estudo realizado pela Agência Nacional de Águas mostra que os pontos 

mais críticos com relação ao IET (condição supereutrófica e hipereutrófica) encontram-

se principalmente na região Nordeste, nos corpos d’água de pequeno e médio porte que 

recebem efluentes domésticos das regiões metropolitanas. Na região Nordeste, a questão 

da eutrofização é muito importante, pois a água acumulada nestes corpos d’água fica 

submetida à intensa evaporação, o que, juntamente com as escassas precipitações, 

concentra os sais e os compostos de fósforo e nitrogênio, acelerando a eutrofização e o 

consequente crescimento de microalgas e cianobactérias (BRASIL, 2009).  

Esses resultados se confirmam com os estudos realizados por Sousa et al. 

(2007), em reservatórios do Ceará, que apresentaram estado eutrófico, tendendo 

algumas vezes para um estado hipereutrófico, e por Oliveira (2009), que mostrou um 

resultado com índices bem elevados que variavam de mesotrófico a hipereutrófico. 

Apesar de o açude ser um ambiente lêntico e não lótico como o rio Poti, os limites 

estabelecidos pela CETESB para as diferentes classes de trofia para rios e reservatórios 

é igual, e, devido à escassez de chuvas na região de Crateús, as águas do rio 

apresentavam baixa vazão, assemelhando-se a um ambiente lêntico.  

Os resultados obtidos permitem dizer que o comportamento da variável 

avaliada é instável. Há períodos em que o estado trófico indica melhoria na qualidade da 

água, como o que ocorreu nos pontos RP 02 e RP 04, e há períodos em que os valores 

alcançados tornam-se críticos, como o observado nos pontos RP 05 e RP 06, indicando 

deterioração constante na qualidade das águas. Este fato se deve às características do 

entorno do rio Poti, que recebe todos os efluentes da cidade de Crateús, onde, segundo 

dados da CAGECE, a cidade possui rede coletora de esgoto que atende apenas 37,5% 

dos domicílios, hospitais e indústrias da cidade (CEARÁ, 2012b). 

Em muitas cidades do Nordeste os corpos d’água recebem sem tratamento, 

os esgotos urbanos e os efluentes industriais que carreiam material orgânico rico em 

nutrientes e superam a capacidade depurativa do manancial, que é agravado devido à 

falta de chuvas na região. Essas fontes pontuais de poluição conduzem a uma queda na 

qualidade das águas e a um intenso processo de eutrofização, como o observado nos 

ambientes aquáticos avaliados. 

Como pode ser observada, a situação tende a se agravar a cada ano, 

principalmente em anos de estiagem intensa, como o registrado no ano de 2012 e o 

previsto para o ano de 2013, implicando assim em um controle mais restrito dos seus 

múltiplos usos e dos lançamentos de efluentes ao longo do rio. 
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As formas de controle da eutrofização podem ser medidas preventivas das 

fontes pontuais de poluição, como a retirada de nutrientes por meio do tratamento do 

esgoto doméstico; tratamento de efluentes industriais, ou de fontes difusas, com a 

redução do uso de fertilizantes agrícolas; recomposição de matas ciliares; controle da 

drenagem urbana (BRAGA et al., 2005). 

  

5.6 Determinação da Matriz de Avaliação de Impacto Ambiental 

 

A matriz de impacto ambiental ou de interação proposta neste trabalho traz 

contribuições de Sanchez (2008), Mota (2011; 2012) e Braga et al. (2005). A referência 

é a matriz de Leopold, onde os impactos são identificados pela relação de causa e efeito.  

Através dos sistemas de interações da Matriz de Impacto Ambiental (quadro 

17), foi possível criar categorias para os níveis de impactos, atribuindo-lhes valores de 

magnitude com variações de 1 a 3 para os impactos benéficos, e de -1 a -3 para os 

impactos adversos. Para os resultados dos processos de interações da matriz foi 

atribuído um Nível de Qualidade Ambiental, que categoriza o ambiente em níveis de 

baixo impacto (coloração amarela), médio impacto (coloração verde), e alto impacto 

(cor vermelha). Também foram destacadas na matriz as ações mitigadoras (coloração 

roxa), que surgem como medida para amenizar os impactos negativos. 
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Quadro 17 – Matriz de Impacto Ambiental do rio Poti em Crateús – CE. 
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Expansão urbana -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -1 -3 -2 -2 -1 -2 2 2 3 2 2 -1 -53 11 -42  

Ocupação das APPs -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -1 -3 -2 -3  -2      -1 -52 0 -52  

Projeto urbanístico no rio -3 -2  -2 -2   -1 -3  -3 -3 -2  -1  -2    -1   3  2  -25 5 -20  

Animais nas margens do rio -2 -3 -3 -3 -3 -2 -1 -2 -3  -3 -3 -3 -2 -2  -2           -37 0 -37  

Represamento do rio -3 -2 -2 -2 -3 -2   -3 -1 -2 -3 -3 -3 -1 -1 -2 -2    2 2   2  -32 6 -26  

Canalização do rio  -1  -2 -2 -1 -3 -3 -3  -3 -3 -3  -2  -3          -1 -30 0 -30  

Rede coletora de esgoto   2    1  2     3  3   3 3 3 3 3  2 1  0 29 29  

Deficiência na drenagem   -1 -3 -3  -3 -2 -3     -3  -2 -3    -2       -25 0 -25  

Deposição inadequada lixo -1  -3    -1 -1 -3   -2 -2 -3 -3 -2 -3   -3 -3 -2 -2     -34 0 -34  

Coleta seletiva de lixo   3    2  3   2 2 3 3 1    3 3 3 3  3 3  0 37 37  

Vegetação exótica   -1   -1    2 -2 -3 -3  -3            -2 -15 2 -13  

Arborização urbana   3 3 2 3  3 3 3 3 2 2  3  2    2 3 3 2 3   0 43 43  

NÍVEL DE IMPACTO                                

 

 
LEGENDA 

Impacto Negativo   Impacto Positivo     Nível de Qualidade Ambiental (impactos negativos e positivos) 

-1 Baixo 1  Baixo impacto  

-2 Médio 2  Médio impacto  

-3 Alto 3  Alto impacto  

 Não significativo ou sem correlação   Ação mitigadora  

 

Fonte: elaborado pela autora, 2013. 
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Na matriz, as linhas que estão dispostas horizontalmente apresentam as 

principais atividades antrópicas identificadas na sub-bacia do rio Poti no trecho urbano da 

cidade de Crateús. As colunas que se estabelecem no eixo vertical configuram os principais 

efeitos das ações humanas sobre o ambiente e as características socioeconômicas.  

Os sistemas de interações proporcionados pelas ações antrópicas, resultam em 

impactos positivos ou negativos, que determinam o Nível de Qualidade Ambiental, a qual 

está submetido o meio físico, biológico e social (antrópico). 

O meio físico caracteriza as alterações ou impactos sobre o solo e o corpo 

hídrico. O resultante das ações para este setor foi evidenciado nas interações ambientais, 

onde são atribuídos pesos para qualificar as alterações topográficas, de compactação e 

contaminação, erosão e assoreamento do rio, dos processos de desertificação e 

principalmente da qualidade das águas, superficial e subterrânea.  

O meio biológico evidencia os impactos nos ecossistemas naturais, que afetam 

diretamente a biodiversidade e consequentemente diminuem a qualidade ambiental dos 

sistemas urbanos e de sua população. Para as interações antrópicas os impactos são 

mensurados em riscos e danos à população, principalmente as que se estabeleceram em 

áreas ribeirinhas, sendo destacadas também melhorias na qualidade de vida da população 

local.   

A matriz de avaliação de impacto ambiental apresentou prevalência dos 

impactos negativos, sendo o principal instrumento modificador do sistema ambiental as 

ações antrópicas, que se configuraram ao longo do rio, caracterizando uma evolução urbana 

desordenada, e ausência de um poder público atuante na busca pela sustentabilidade local. 

O principal instrumento modificador do sistema natural na matriz de impacto 

ambiental foi o processo de ocupação das APPs, onde surgem os mais variados tipos de 

impactos decorrentes do modelo de uso e ocupação da área. Sugerindo, portanto, que as 

modificações na paisagem natural têm origem antrópica, desencadeando uma série de 

impactos negativos no rio.  

Quanto aos impactos biológicos, um dos aspectos mais visíveis de degradação 

da sub-bacia do rio Poti foi evidenciado pela retirada da mata ciliar, trazendo, como 

consequência imediata, o assoreamento do rio, que no período chuvoso provoca enchentes 

na cidade, afetando diretamente as comunidades ribeirinhas. Outro aspecto relacionado à 

retirada da mata ciliar é a ocupação da área por construções, influenciando diretamente na 

impermeabilização do solo, podendo ser facilmente encontrandas nas margens do rio 

construções de alto padrão ou ocupações de famílias de baixa renda. 
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Dentre os parâmetros utilizados para categorizar os impactos ambientais, 

merece destaque o projeto urbanístico no rio Poti, que causa muitos impactos negativos, 

como processo erosivo nas margens do rio e principalmente diminuição ou perda total da 

mata ciliar, que é de extrema importância para a qualidade das águas superficiais. 

No ano de 2010 a Prefeitura de Crateús iniciou as obras de urbanização das 

margens do rio Poti para a criação do Parque Ecológico do rio Poty. O projeto previa a 

implantação de uma via paisagística interligando praças à antiga Estação Ferroviária, 

que seria utilizada como área de lazer. De acordo com a Prefeitura, a finalidade 

principal da construção do Parque seria proteger as margens do rio de invasões e 

ocupações irregulares, por meio da construção da via paisagística. No projeto, uma parte 

do rio seria perenizada, com o intuito de acumular água para amenizar a temperatura na 

cidade. Uma das garantias da prefeitura era de que não haveria impactos ambientais, 

nem corte de árvores e que o Parque favoreceria justamente a preservação do rio. Para 

amenizar as enchentes na época das cheias do rio, seriam construídos paredões para 

conter a invasão do rio na cidade (CRATEÚS, 2010). A figura 21 retrata a arquitetura 

do projeto e a execução da obra, que se encontra parada desde 2011.  

Figura 21 – Projeto de urbanização nas margens do rio Poti em Crateús – CE, 2012. 

  

  

Fonte: Crateús, 2010. 
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Outra categoria de impacto bem discutido na cidade de Crateús é a 

construção de um novo açude que ajudaria no abastecimento do município, o açude 

Fronteiras, o represamento do rio Poti seria a jusante da cidade de Crateús. Para a 

construção desse açude será necessário o processo de desapropriação de residências em 

vários distritos do município, causando muitos impactos na população local. O Governo 

do Estado do Ceará, juntamente com o comitê de combate a seca, busca recursos junto 

ao Governo Federal, para a construção do açude, sendo essa uma das medidas de 

combate a seca no estado (CEARÁ, 2013b). 

Dentre os impactos positivos na cidade de Crateús se destaca a coleta 

seletiva de lixo, onde a prefeitura, em parceria com a associação de catadores 

RECICRATIÚ, instalou, desde fevereiro de 2012, ECOPONTOS em locais estratégicos 

da cidade para a entrega voluntária de matérias recicláveis, e para comodidade dos 

cidadãos Crateuenses, também é realizada a coleta domiciliar em carro próprio de 

coleta.  A metodologia usada no processo de mobilização da população tem sido visitas 

nas residências a serem atendidas, palestras em associações comunitárias, instituições, 

escolas e oficinas de reciclagem. No ano de 2012 foram coletadas 120 toneladas de 

matérias recicláveis, beneficiando muitas famílias que desenvolvem esse trabalho. O 

próximo passo da prefeitura é iniciar a coleta seletiva na zona rural (CRATEÚS, 2013). 

A figura 22 retrata bem as campanhas desenvolvidas pela prefeitura. 

 

Figura 22 – Campanha de coleta seletiva em Crateús – CE. 

  

Fonte: Crateús, 2013. 

 

 Outro projeto desenvolvido pela prefeitura de Crateús e que provoca 

impacto positivo na cidade, é a arborização urbana, melhorando a qualidade de vida da 
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população local, contribuindo principalmente com a redução da temperatura. A 

Secretaria de Meio Ambiente do município dispõe de um banco de mudas permanente 

oferecendo gratuitamente mudas de espécies nativas e frutíferas destinadas à 

arborização. A árvore nativa da caatinga recomendada para arborização foi o Trapiá 

(Crateva tapia), planta de crescimento rápido, apresentando copa arredondada e densa, 

sendo utilizada como planta ornamental, na alimentação humana, medicina caseira e 

melífera. Para incentivar ainda mais a arborização urbana, o governo municipal irá 

implementar o IPTU verde, oferecendo um desconto de até 20% do IPTU para os 

imóveis com arborização urbana e de qualidade (CRATEÚS, 2013). 

O quadro 18 faz uma síntese dos principais impactos, suas consequências e 

medidas mitigadoras, na tentativa de reduzir ou amenizar os impactos ambientais 

verificados no rio Poti. Segundo Sanchez (2008), ações propostas com a finalidade de 

reduzir a magnitude ou importância dos impactos ambientais adversos são chamadas de 

medidas mitigadoras ou de atenuação. Portanto, as medidas mitigadoras são muito 

utilizadas na gestão ambiental que busca a sustentabilidade, respeitando as condições 

ambientais e socioeconômicas.  
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Quadro 18 – Medidas mitigadoras para os impactos ambientais no rio Poti. 

IMPACTOS AMBIENTAIS PRINCIPAIS CONSEQUÊNCIAS MEDIDAS MITIGADORAS 

Expansão Urbana 

- Compactação e impermeabilização do solo; 

- Aumento das enchentes e inundações; 

- Facilidade acesso. 

- Aumento das áreas permeáveis; 

- Programa de reassentamento populacional; 

- Melhoria das condições de vida da população. 

Ocupação das APPs 

- Processo erosivo nas margens do rio; 

- Diminuição ou perda da mata ciliar; 

- Redução da taxa de infiltração. 

- Controle de erosão e instabilidade das margens; 

- Reflorestar áreas desmatadas; 

- Aumento de áreas verdes e com pisos mais porosos. 

Animais nas margens do rio 

- Alteração topográfica; 

- Assoreamento do rio; 

- Processo de desertificação. 

- Disciplinar o uso e ocupação do solo; 

- Recuperação das margens do rio; 

- Desenvolver a agroecologia. 

Represamento do rio 

- Alteração de habitats terrestres e aquáticos; 

- Desapropriação e remoção de residências; 

- Perda de referências da cultura popular.  

- Reflorestar e melhorar a qualidade da água; 

- Indenização justa das propriedades; 

- Preparar a população para as novas condições de vida. 

Canalização do rio 
- Perda da paisagem natural; 

- Aumento das enchentes e inundações. 

- Diminuição da concretagem ; 

- Controle de erosão do solo. 

Deficiência na rede coletora de esgoto 

- Aumento das doenças de veiculação hídrica; 

- Processo de eutrofização; 

- Proliferação de cianobactérias tóxicas.  

- Sistema de esgotamento sanitário; 

- Tratamento e reuso da água; 

- Melhoria das condições dos corpos d’água. 

Deficiência na drenagem 
- Degradação da qualidade das águas; 

- Aumento do escoamento superficial; 

- Dimensionar redes de drenagem na cidade; 

- Manutenção do sistema natural de drenagem. 

Deposição inadequada de lixo 
- Contaminação do solo; 

- Aumento da demanda por serviços de saúde. 

- Projetos de recuperação do solo; 

- Levantamento epidemiológico no controle de endemias. 

Coleta seletiva de lixo 
- Ampliação da cidadania e inclusão social; 

- Geração de empregos. 

- Desenvolver programas de educação ambiental; 

- Melhora nas condições socioeconômicas.  

Vegetação exótica 
- Diminuição da biodiversidade; 

- Alteração de habitats terrestres. 

- Projetos para plantação de árvores nativas; 

- Plano de reflorestamento. 

Arborização urbana 
- Alteração das condições climáticas locais; 

- Redução da evapotranspiração. 

- Redução da temperatura local; 

- Aumento das áreas verdes. 

Fonte: elaborado pela autora, 2013. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A manutenção do equilíbrio ambiental é fundamental para o 

desenvolvimento sustentável, pois respeitar a capacidade de suporte do ambiente 

fornece subsídio para o crescimento socioeconômico e para a conservação dos recursos 

naturais. Os recursos hídricos são bens indispensáveis à humanidade, pois a escassez de 

água acaba por condicionar entraves ao desenvolvimento econômico, que acaba 

limitando o desenvolvimento social de regiões semi-áridas do país.  

A metodologia aplicada permitiu a realização de uma síntese da realidade 

ambiental, destacando os principais problemas e potencialidades dos recursos hídricos 

na sub-bacia do rio Poti na cidade de Crateús - CE. Neste sentido, as situações 

verificadas nos setores da bacia remetem à necessidade de uma intervenção planejada 

que privilegie práticas adequadas ao desenvolvimento sustentável, como o planejamento 

ambiental. 

A sub-bacia do rio Poti apresenta um quadro de ocupação desordenada 

bastante preocupante. A área apresenta rede coletora de esgoto deficiente, gerando 

contaminação que deteriora a qualidade da água do rio. Outro problema comum é a 

deposição de lixo nas margens dos corpos hídricos, que contribuem para a poluição e a 

descaracterização de todo esse ecossistema.  

De acordo com os resultados obtidos para água subterrânea, dos 04 poços 

analisados apenas um (AS 01) apresenta água de boa qualidade, onde quase todos os 

parâmetros analisados estavam de acordo com os limites de potabilidade da portaria do 

Ministério da Saúde 2914/11, apenas a turbidez e o ferro estavam em desacordo, mas 

nada que impeça o seu uso. Os demais poços analisados apresentavam águas salobras 

ricas em cloreto e com alta dureza. Com relação ao parâmetro nitrato, no período de 

estiagem os valores determinados se mostram bem próximo do valor máximo permitido 

pelo MS e no período chuvoso ultrapassam esse valor, limitando o seu uso para 

consumo humano.  

O contexto hidrogeológico da área deve ser motivo de pesquisa mais 

detalhada para subsidiar providências no sentido de controlar a exploração dos raros 

poços que captam águas de boa qualidade, de forma a evitar a contaminação desses 

poços pelas águas subterrâneas salobras e ricas em nitrato. Em intensos períodos de 

estiagem, como o que ocorreu no ano de 2012 e se prolonga para o ano de 2013, as 

águas subterrâneas surgem como uma alternativa para a subsistência humana. A 
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prefeitura de Crateús está perfurando mais poços na cidade e nos distritos, onde estão 

sendo instalados dessalinizadores para a remoção de sais, no entanto, é essencial uma 

pesquisa mais detalhada dos compostos nitrogenados para a verificação da potabilidade 

dessa água. 

De acordo com as análises físico-químicas, constatou-se que este recurso 

oferece condições de uso nos dois primeiros pontos analisados (RP 01 e RP 02) e nos 

demais apresenta uma água salobra, pois o aumento da salinidade ao longo do rio 

confirma a escassez de água, que, através do processo evaporativo, deixa a água 

estagnada, elevando a concentração de sais. Nos pontos que apresentam água salobra 

para atender os requisitos de abastecimento, seria necessário um tratamento que 

demandaria mais recursos, para a execução do seu processo de tratamento. 

De um modo geral, ficou evidenciado nas análises bacteriológicas, que o rio 

apresenta valores aceitáveis de E. coli, pois apenas um ponto (RP 04) apresentou valor 

em desacordo com a CONAMA 357/05, mas para os usos múltiplos do rio se deve levar 

em consideração os outros parâmetros analisados. 

O Índice de Qualidade da Água do rio Poti demonstra que o rio está 

enquadrado na categoria boa, mas, como foi dito anteriormente, apresenta alguns pontos 

com água salobra (de RP 03 a RP 06) de qualidade regular, sendo recomendados para o 

abastecimento público apenas os dois primeiros pontos (RP 01 e RP 02). 

Outro agravante na qualidade da água do rio Poti é o intenso processo de 

eutrofização, configurado pela alta concentração de nutrientes, favorecendo o 

crescimento excessivo de fitoplâncton e plantas aquáticas. As macrófitas aquáticas 

dominam o espelho d’água, sendo o rio classificado, quanto ao Índice de Estado 

Trófico, em hipereutrófico. Os pontos (RP 01 e RP 02) apresentaram IET que variou de 

oligotrófico a supereutrófico, assim como demonstrado para os outros parâmetros 

analisados, foram os pontos com melhor qualidade da água.  

Com relação à comunidade fitoplanctônica, encontram-se organismos 

dominantes que no decorrer do rio variavam de Chlorophyceae a Cyanophyceae, sendo 

as cianobactérias um problema de saúde pública devido à produção de toxinas 

prejudiciais à saúde humana. Do ponto de vista ambiental e da saúde pública, é 

importante sempre manter atualizados os dados referentes à contaminação dos recursos 

hídricos, para direcionar políticas públicas eficazes na solução destes problemas. 

A matriz de impacto ambiental aponta falhas de gestão, planejamento, 

fiscalização e ausência de programas de Educação Ambiental, que são apontadas como 
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os principais responsáveis pela maioria dos impactos adversos no meio ambiente. Com 

isto, há uma necessidade de desenvolver programas de educação ambiental nas 

comunidades, visando orientar a população quanto à preservação dos recursos hídricos 

existentes na área. Para implementação de programas de Educação Ambiental, deve-se 

buscar, ainda, o apoio principalmente na comunidade escolar local, priorizando o 

envolvimento social, pois só uma população consciente de seus direitos e deveres, 

poderá ser um eficiente instrumento capaz de transformar a realidade local.  

Em suma, a gestão dos recursos hídricos deve considerar as peculiaridades 

locais, já que os sistemas socioambientais diferem de uma região para outra. Cada 

região necessita avaliar as implicações concretas de suas políticas, enfocando, no 

entanto, objetivos comuns como a qualidade de vida e ambiental. Para tanto, deve-se 

priorizar medidas que visem o desenvolvimento sustentável, tais como, ampliação do 

sistema de esgotamento sanitário, retirada das populações que ocupam Áreas de 

Preservação Permanente, reflorestamento das margens e conscientização da população 

local através de programas de Educação Ambiental.  
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APÊNDICE 

 

ANÁLISE FITOPLACTÔNICA DO RIO POTI EM CRATEÚS – CE  

 

 

Legenda: 
* Presente em 10% dos campos analisados 

** Presente em 25% dos campos analisados 

*** Presente em 50% dos campos analisados 

**** Presente em 75% dos campos analisados 

***** Presente em 100% dos campos analisados 

(-) Não detectados na análise quantitativa 

 

 

 
Valor de referência de cianobactérias 

segundo a portaria n° 2914/11/MS 
Monitoramento Objetivos da Análise 

Até 10.000 células/mL Mensal Qualitativo/Quantitativo 

Entre 10.000 a 20.000 células/mL Semanal Qualitativo/Quantitativo 

Acima de 20.000 células/mL Semanal 
Qualitativo/Quantitativo e análise de 

cianotoxinas 
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ANÁLISE FITOPLACTÔNICA DO RP 01 

 

PONTO DE AMOSTRAGEM: Barragem do açude Carnaubal. 

CAMPO 02 - MAIO/2012 

 

 

Cianobactérias 
Fitoplâncton Qualitativo Fitoplâncton Quantitativo 

Organismos identificados Frequência Organismos/mL Células/mL 

Microcystis spp. * 1,0 11,6 

Cylindrospermopsis raciborskii * 1,8 18,0 

Dolichospermum sp. * 0,2 2,0 

Pseudoanabaena sp. * 0,2 1,0 

 Total 3,2 32,6 

 

 

 

Demais Grupos 
Fitoplâncton Qualitativo Fitoplâncton Quantitativo 

Organismos identificados Frequência Organismos/mL Células/mL 

Aulacoseira granulata ** 11,2 22,4 

Bacillariophyta *** 20,6 20,6 

Centrictractus belanophorus * 0,4 0,4 

Cryptomonas sp. *** 21,0 21,0 

Eudorina sp. * 0,2 4,0 

Monoraphidium contortum * 0,4 0,4 

Scenedesmus sp. * 2,2 8,8 

 Total 56 77,6 

 

 

Matéria Amorfa 
Frequência * 
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ANÁLISE FITOPLACTÔNICA DO RP 02 

 

PONTO DE AMOSTRAGEM: a montante das lagoas de estabilização da CAGECE. 

CAMPO 02 - MAIO/2012 

 

 

Cianobactérias 
Fitoplâncton Qualitativo Fitoplâncton Quantitativo 

Organismos identificados Frequência Organismos/mL Células/mL 

Microcystis spp. * 2,1 21,0 

Dolichospermum sp. * 2,1 97,8 

Planktothrix agardhii ** 28,0 1.680,0 

Pseudoanabaena sp. * 0,7 5,6 

 Total 32,9 1.804,4 

 

 

 

Demais Grupos 
Fitoplâncton Qualitativo Fitoplâncton Quantitativo 

Organismos identificados Frequência Organismos/mL Células/mL 

Aulacoseira granulata * 0,7 1,4 

Bacillariophyta ** 25,9 25,9 

Chlamydomonas sp. ** 37,1 37,1 

Cryptomonas sp. **** 301,0 301,0 

Euglena sp. ** 30,1 30,1 

Monoraphidium contortum * 0,7 0,7 

Phacus sp. * 4,9 4,9 

 Total 400,4 401,1 

 

 

Matéria Amorfa 
Frequência * 
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ANÁLISE FITOPLACTÔNICA DO RP 03 

 

PONTO DE AMOSTRAGEM: sob a ponte próximo da empresa Brasil ECODIESEL e 

da ETE Marathoan. 

CAMPO 02 - MAIO/2012 

 

 

Cianobactérias 
Fitoplâncton Qualitativo Fitoplâncton Quantitativo 

Organismos identificados Frequência Organismos/mL Células/mL 

Microcystis spp. * 239,5 1.197,5 

Cylindrospermopsis raciborskii * 47,9 479,0 

Planktothrix agardhii *** 2.395,0 143.700,0 

 Total 2.682,4 145.376,5 

 

 

 

Demais Grupos 
Fitoplâncton Qualitativo Fitoplâncton Quantitativo 

Organismos identificados Frequência Organismos/mL Células/mL 

Ankistrodesmus sp. * 47,9 95,8 

Bacillariophyta * 239,5 239,5 

Chlamydomonas sp. ** 1.437,0 1.437,0 

Cryptomonas sp. ** 1.197,5 1.197,5 

Euglena sp. * 143,7 143,7 

Phacus sp. * 479,0 479,0 

Trachelomonas sp. ***** 6.322,8 6.322,8 

 Total 9.867,4 9.915,3 

 

 

Matéria Amorfa 
Frequência * 

 

 

  



138 
 

ANÁLISE FITOPLACTÔNICA DO RP 04 

 

PONTO DE AMOSTRAGEM: área de concentração de macrófitas aquáticas. 

CAMPO 02 - MAIO/2012 

 

 

Cianobactérias 
Fitoplâncton Qualitativo Fitoplâncton Quantitativo 

Organismos identificados Frequência Organismos/mL Células/mL 

Microcystis spp. * 4,4 133,7 

Planktolynbya sp. * 0,4 4,0 

Planktothrix agardhii * 12,8 807,6 

Pseudoanabaena sp. * 0,8 8,8 

 Total 18,4 954,1 

 

 

 

Demais Grupos 
Fitoplâncton Qualitativo Fitoplâncton Quantitativo 

Organismos identificados Frequência Organismos/mL Células/mL 

Ankistrodesmus sp. * 4,8 9,6 

Aulacoseira granulata * 0,4 0,8 

Bacillariophyta * 12,0 12,0 

Chlamydomonas sp. * 6,0 6,0 

Cryptomonas sp. * 4,8 4,8 

Euglena sp. * 6,0 6,0 

Monoraphidium contortum *** 40,8 40,8 

 Total 74,8 80,0 

 

 

Matéria Amorfa 
Frequência *** 
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ANÁLISE FITOPLACTÔNICA DO RP 05 

 

PONTO DE AMOSTRAGEM: a jusante da ETE da CAGECE no bairro Cidade Nova. 

CAMPO 02 - MAIO/2012 

 

 

Cianobactérias 
Fitoplâncton Qualitativo Fitoplâncton Quantitativo 

Organismos identificados Frequência Organismos/mL Células/mL 

Microcystis spp. * 2,2 22,0 

Planktothrix agardhii * 39,6 2.376,0 

 Total 41,8 2.398,0 

 

 

 

Demais Grupos 
Fitoplâncton Qualitativo Fitoplâncton Quantitativo 

Organismos identificados Frequência Organismos/mL Células/mL 

Bacillariophyta * 48,4 48,4 

Closterium sp. * 22,0 22,0 

Chlamydomonas sp. *** 209,0 209,0 

Coelastrum sp. * 11,0 77,0 

Crucigenia sp. * 6,6 61,3 

Crucigeniella sp. * 2,2 17,6 

Cryptomonas sp. **** 875,6 875,6 

Cyclotella sp. * 8,8 8,8 

Desmodesmus sp. * 33,0 165,0 

Euglena sp. ** 121,0 121,0 

Monoraphidium contortum * 22,0 22,0 

Nephrocytium sp. * 2,2 13,2 

Phacus sp. ** 116,6 116,6 

Scenedesmus sp. * 33,0 184,8 

 Total 1.511,4 1.942,3 

 

 

Matéria Amorfa 
Frequência *** 
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ANÁLISE FITOPLACTÔNICA DO RP 06 

 

PONTO DE AMOSTRAGEM: saída do rio Poti na cidade de Crateús, próximo a lagoa 

de estabilização dos revoltosos da CAGECE. 

CAMPO 02 - MAIO/2012 

 

 

Cianobactérias 
Fitoplâncton Qualitativo Fitoplâncton Quantitativo 

Organismos identificados Frequência Organismos/mL Células/mL 

Microcystis spp. * 63,5 63,5 

Planktothrix agardhii ***** 10.223,0 613.380,0 

 Total 10.286,5 613.443,5 

 

 

 

Demais Grupos 
Fitoplâncton Qualitativo Fitoplâncton Quantitativo 

Organismos identificados Frequência Organismos/mL Células/mL 

Actinastrum sp. * 63,5 508,0 

Closterium sp. * 127,0 127,0 

Chlamydomonas sp. ** 1.651,0 1.651,0 

Coelastrum sp. * 127,0 889,0 

Cryptomonas sp. * 444,5 444,5 

Desmodesmus sp. * 127,0 508,0 

Euglena sp. * 254,0 254,0 

Monoraphidium contortum * 508,0 508,0 

Pediastrum duplex * 63,5 63,5 

Phacus sp. * 317,5 317,5 

Scenedesmus sp. * 254,0 1.778,0 

Tetraedron sp. * 63,5 63,5 

 Total 4.000,5 7.112,0 

 

 

Matéria Amorfa 
Frequência * 

 

 

 

  



141 
 

ANÁLISE FITOPLACTÔNICA DO RP 01 

 

PONTO DE AMOSTRAGEM: Barragem do açude Carnaubal. 

CAMPO 03 - OUTUBRO/2012 

 

 

Cianobactérias 
Fitoplâncton Qualitativo Fitoplâncton Quantitativo 

Organismos identificados Frequência Organismos/mL Células/mL 

Cylindrospermopsis raciborskii * 2,0 20,0 

Merismopedia tenuissima * - - 

Pseudoanabaena sp. * - - 

 Total 2,0 20,0 

 

 

 

Demais Grupos 
Fitoplâncton Qualitativo Fitoplâncton Quantitativo 

Organismos identificados Frequência Organismos/mL Células/mL 

Aulacoseira granulata * 32,0 64,0 

Aulacoseira sp. * 8,0 16,0 

Bacillariophyta ** 126,0 126,0 

Chlamydomonas sp. * 14,0 14,0 

Cryptomonas sp. *** 224,0 224,0 

Cyclotella sp. * 4,0 4,0 

Euglena sp. * 4,0 4,0 

Monoraphidium contortum * 6,0 6,0 

Peridinium sp. * 2,0 2,0 

 Total 420,0 460,0 

 

 

Matéria Amorfa 
Frequência * 
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ANÁLISE FITOPLACTÔNICA DO RP 02 

 

PONTO DE AMOSTRAGEM: a montante das lagoas de estabilização da CAGECE. 

CAMPO 03 - OUTUBRO/2012 

 

 

Cianobactérias 
Fitoplâncton Qualitativo Fitoplâncton Quantitativo 

Organismos identificados Frequência Organismos/mL Células/mL 

Aphanizomenon sp. * 2,4 46,8 

Dolichospermum sp. * 3,0 89,4 

Geitlerinema sp. * - - 

Planktothrix agardhii * 0,6 36,0 

Spirulina sp. * 0,6 6,0 

 Total 6,6 178,2 

 

 

 

Demais Grupos 
Fitoplâncton Qualitativo Fitoplâncton Quantitativo 

Organismos identificados Frequência Organismos/mL Células/mL 

Aulacoseira sp. * 1,8 3,6 

Bacillariophyta *** 65,4 65,4 

Centrictractus belanophorus * 4,8 4,8 

Chlamydomonas sp. * 0,6 0,6 

Closterium sp.  * 0,6 0,6 

Crucigenia sp. * - - 

Cryptomonas sp. ** 52,8 52,8 

Cyclotella sp. * 0,6 0,6 

Desmodesmus sp. * 2,4 9,6 

Euglena sp. * 0,6 0,6 

Pediastrum tetras * 4,8 38,4 

Peridinium sp. * 0,6 0,6 

Phacus sp. * - - 

 Total 135,0 177,6 

 

 

Matéria Amorfa 
Frequência * 
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ANÁLISE FITOPLACTÔNICA DO RP 04 

 

PONTO DE AMOSTRAGEM: área de concentração de macrófitas aquáticas. 

CAMPO 03 - OUTUBRO/2012 

 

 

Cianobactérias 
Fitoplâncton Qualitativo Fitoplâncton Quantitativo 

Organismos identificados Frequência Organismos/mL Células/mL 

Microcystis spp. * - - 

Geitelerinema sp. ** 124,8 1248,0 

Planktothrix agardhii * 26,0 1560,0 

 Total 150,8 2.808,0 

 

 

 

Demais Grupos 
Fitoplâncton Qualitativo Fitoplâncton Quantitativo 

Organismos identificados Frequência Organismos/mL Células/mL 

Bacillariophyta * 52,0 52,0 

Chlamydomonas sp. * 18,2 18,2 

Cryptomonas sp. *** 286,0 286,0 

Desmodesmus sp. * 20,8 62,4 

Euglena sp. * 39,0 39,0 

Monoraphidium contortum **** 650,0 650,0 

 Total 1.066,0 1.107,6 

 

 

Matéria Amorfa 
Frequência *** 
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ANÁLISE FITOPLACTÔNICA DO RP 05 

 

PONTO DE AMOSTRAGEM: a jusante da ETE da CAGECE no bairro Cidade Nova. 

CAMPO 03 - OUTUBRO/2012 

 

 

Cianobactérias 
Fitoplâncton Qualitativo Fitoplâncton Quantitativo 

Organismos identificados Frequência Organismos/mL Células/mL 

Geitelerinema sp. * - - 

Pseudoanabena sp. * - - 

 Total 0 0 

 

 

 

Demais Grupos 

Fitoplâncton Qualitativo Fitoplâncton Quantitativo 

Organismos identificados Frequência Organismos/mL Células/mL 

Bacillariophyta * 5,6 5,6 

Coelastrum sp. ** 25,6 186,8 

Cryptomonas sp. * 6,4 6,4 

Cyclotella sp. * 20,0 20,0 

Desmodesmus sp * 11,2 44,8 

Dictyosphaerium sp. *** 31,2 592,8 

Euglena sp. * 0,8 0,8 

Monoraphidium contortum * 4,0 4,0 

Pediastrum duplex * 0,8 6,4 

Scenedesmus sp.  * 5,6 29,7 

 Total 111,2 897,3 

 

 

Matéria Amorfa 
Frequência *** 
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ANÁLISE FITOPLACTÔNICA DO RP 06 

 

PONTO DE AMOSTRAGEM: saída do rio Poti na cidade de Crateús, próximo a lagoa 

de estabilização dos revoltosos da CAGECE. 

CAMPO 03 - OUTUBRO/2012 

 

 

Cianobactérias 
Fitoplâncton Qualitativo Fitoplâncton Quantitativo 

Organismos identificados Frequência Organismos/mL Células/mL 

Cylindrospermopsis raciborskii * - - 

Merismopedia tenuissima * - - 

Planktothrix agardhii * 81.955,0 4.917.300,0 

 Total 81.955,0 4.917.300,0 

 

 

 

Demais Grupos 

Fitoplâncton Qualitativo Fitoplâncton Quantitativo 

Organismos identificados Frequência Organismos/mL Células/mL 

Bacillariophyta * - - 

Closterium sp. * - - 

Coelastrum sp. * - - 

Cryptomonas sp. * 443,0 443,0 

Dictyosphaerium sp. * 886,0 25.251,0 

Euglena sp. * 1329,0 1329,0 

Peridinium sp. * 1329,0 1329,0 

Scenedesmus sp. * - - 

 Total 3.987,0 28.352,0 

 

 

Matéria Amorfa 
Frequência ** 
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