
 

 

ETAPA 2  

DADOS DE QUALIDADE DA ÁGUA

Na 3ª edição do boletim informativo 

“Fluindo com o rio”, apresentamos o 

resumo das atividades realizadas em 

dezembro/2021, dentro da Etapa 2 dos 

PRHBHL. 

Durante o mês de dezembro de 2021, 

deu-se continuidade ao levantamento 

dos dados disponíveis para a 

elaboração dos PRHBHL. Em relação 

às redes de monitoramento de 

qualidade da água superficial, foram 

consultadas três fontes: Companhia de 

Água e Esgotos da Paraíba (CAGEPA), 

Superintendência de Administração do 

Meio Ambiente (SUDEMA) e Programa 

QUALIÁGUAS. 

Para os dados da CAGEPA, verificou-se 

que são monitorados os pontos de 

captação para abastecimento em 

reservatórios de 11 municípios, total ou 

parcialmente inseridos nas BHLN. Já 

nas BHLS, o monitoramento ocorre no 

Reservatório Gramame/Mamuaba. 

Além do monitoramento nos pontos de 

captação, a CAGEPA também analisa 

pontos da rede de distribuição nos 

municípios. Foram identificados 31 

parâmetros monitorados e os dados 

disponibilizados contemplam o período 

de 2017 a 2018. 

A rede da SUDEMA é composta por 8 

pontos no Litoral Norte e 33 pontos no 

Litoral Sul. As amostragens ocorrem em 

ambientes lóticos (rios) e são 

monitorados 10 parâmetros de 

qualidade da água. O período disponível 

dos dados é de 2006 a 2021. 

Em relação aos dados do 

QUALIÁGUAS, foram identificados 7 

pontos de monitoramento nas BHLN e 

outros 6 nas BHLS. O monitoramento 

ocorre tanto em ambientes lóticos 

quanto em reservatórios. No total, são 

analisados 17 parâmetros e o período 

disponível é de 2018 a 2021. 

Este conjunto de dados será analisado 

e cruzado com os dados de potenciais 

fontes de poluição, a fim de identificar 

áreas prioritárias para as diretrizes de 

qualidade da água, entre outras ações 

previstas para os PRHBHL. 

Além da coleta de dados, em dezembro 

também ocorreu o X Encontro Estadual 

dos Comitês de Bacias Hidrográficas da 

Paraíba, onde a equipe de elaboração 

dos PRHBHL apresentou o Plano de 

Trabalho e discutiu questões relevantes 

a serem contempladas na execução dos 

trabalhos. 

Por fim, destaca-se a atividade de 

reconhecimento de campo que será 

realizada entre 25/01 e 04/02. As 

localidades a serem visitadas foram 

elaborados em conjunto com a AESA e 

presidentes dos Comitês. O mapa do 

reconhecimento de campo pode ser 

acessado no link abaixo. A equipe está 

orientada a seguir todos os protocolos de 

segurança sanitário, visando reduzir os 

riscos da atividade durante este período 

de alta nos casos de COVID-19. 

Desejamos um bom trabalho a todos! 

Mapa do Reconhecimento de Campo 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1FF6VdOH_j4S0RTf7wGlTFAeiewInpKx2&ll=-7.050019525566947%2C-35.38029679999998&z=9

