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A Bacia Hidrográfica do Rio Ipojuca abrange áreas com saneamento básico 
deficiente além de várias indústrias ao longo do seu curso. A nascente do principal rio, o 
rio Ipojuca, situa-se em Serra do Pau d’Arco na Cidade de Arcoverde e corta 24 
municípios no Estado de Pernambuco. Dentre os municípios banhados pelo rio Ipojuca, 
Caruaru se destaca por suas dimensões e importância econômica. Esta cidade faz parte 
do polo têxtil pernambucano e por isso possui um grande número de lavanderias têxteis. 
Algumas dessas lavanderias, por causa da sua localização lançam seu efluente 
diretamente no rio, além do fato da cidade estar passando por um processo de 
crescimento populacional acentuado, evidenciando uma geração cada vez maior de 
esgoto doméstico. Este trabalho analisa e classifica a água do referido rio ao longo da 
cidade por meio do cálculo do índice de qualidade das águas (IQA). Foram realizadas 
coletas no período de um ano em cinco pontos do rio, sendo um ponto localizado à 
montante na cidade, três pontos localizados no centro urbano e um ponto localizado à 
jusante na cidade. Calculou-se o IQA a partir de parâmetros físico-químicos e 
microbiológicos. Como resultado, observou-se que as águas do rio Ipojuca que chegam 
à cidade foram classificadas como péssimas, não havendo mudanças significativas ao 
longo dos pontos analisados. Supõe-se que um grande volume de esgoto não tratado é 
lançado no rio e este não consegue se autodepurar, mostrando a necessidade do 
desenvolvimento de medidas de cunho político, tecnológico e social para o controle da 
qualidade da água do rio levando em consideração sua importância para os municípios 
por ele banhados. 
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