
 

 

 

 

 

  INTRODUÇÃO: 
O Açude Gravatá vem sofrendo ações antrópicas as 
quais estão alterando seus atributos, fazendo com que 
o mesmo se torne impróprio para consumo, afetando as 
demandas de água para a população local. Com isso, 
analisar a qualidade da água, seus atuais usos e 
implicações sócio – ambientais é uma forma prática e 
sustentável de mudar esse estado, para que possa 
propor medidas, a fim de serem utilizadas em prol do 
controle desse ecossistema. Tal como, monitorar a 
qualidade desse corpo hídrico localizado no município 
de Serrinha – BA e conscientizar a gestão pública 
municipal quanto à necessidade de revitalização do 
mesmo. 

  MATERIAL E MÉTODOS: 
O Açude do Gravatá construído pela Leste Brasileira, ao 
longo dos anos vem servindo para diversas finalidades 
principalmente pela população presente nas margens, 
dentre elas pode-se destacar a pesca, a utilização para 
dessedentação animal e como uso jocoso desse corpo 
hídrico. Servindo atualmente como deposito de diversos 
efluentes com alto índice de poluentes. A coleta em 
campo ocorreu no dia 06/07/2017, onde foi efetuado 
todos os procedimentos de coleta, preservação, 
disposição, transporte e análise da amostra. Os 
parâmetros físico-químicos foram analisados em dois 
laboratórios: no Laboratório de Química do Instituto 
Federal Baiano – Campus Serrinha-BA, no dia 
17/07/2017, pelas professoras Maria Auxiliadora Freitas 
e Jackeline Lisboa, assessoradas pelos alunos do IF 
Baiano e CETEPS. E no Laboratório de Água da 12º 
DIRES/FUNASA de Serrinha-BA, no dia 18/07/2017 
pelo farmacêutico Cefas Carneiro Ramos. Nos 
parâmetros físico-químicos, o aparelho utilizado foi o 
HANNA HI 83099. Por fim, todos os dados obtidos 
foram tabulados em planilhas de Excel e transformados 
em tabelas e gráficos.  

 
  RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
A partir dos resultados obtidos pelas análises das 
amostras coletadas no Açude Gravatá (ver tabela 1), 
podemos perceber que o mesmo se encontra em 
condições críticas de acordo com a legislação do 
CONAMA 357/2005.  

 

 

 

Figura 02. Açude Gravatá 

Resultados dos parâmetros da analise físico-
químico do açude gravatá 

 
Tabela 01. Resultados obtidos dos parâmetros Cor, 
Turbidez, Condutividade Elétrica, Temperatura, PH, 
Oxigênio Dissolvido, Nitrato, Fósforo Total e Alcalinidade 
do Açude Gravatá, Serrinha-BA. 

Diante dos resultados obtidos das análises. O ponto 
cinco teve os níveis mais elevados por conta de dejetos 
hospitalar lançado no mesmo. 
 
  CONCLUSÃO: 
Após os resultados obtidos a partir das análises feitas 
das amostras coletadas no Açude Gravatá, pode-se 
concluir que o mesmo está tendo sua qualidade afetada 
devido à falta de saneamento básico, especificamente o 
esgotamento sanitário. Sendo visto um corpo hídrico de 
muita importância para a população serrinhense, faz-se 
necessário que medidas educacionais e estruturais 
sejam tomadas para reduzir os impactos ambientais e 
garantir sua potencialidade local segundo os diversos 
usos exigidos. 
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QUALIDADE DA ÁGUA DO AÇUDE GRAVATÁ LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA 

 

Figura 01. 
Amostras de 
água coletadas 
do açude 
Gravatá   

 


