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CONSIDERAÇÕES SOBRE APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE QUALIDA DE 
DAS ÁGUAS EM BACIAS URBANAS 

Adilson Pinheiro1; Evelyn Zucco2 & Pétrick Anderson Soares3 

RESUMO - A utilização de índices de qualidade das águas se mostra bastante útil quando existe a 
necessidade de sintetizar informações, servindo de orientação as ações de gestão da qualidade da 
água. Este trabalho tem por objetivo discutir a viabilidade do uso de índices de qualidade da água 
em bacias urbanas. O estudo foi realizado no município de Blumenau - SC, que possui uma extensa 
rede de monitoramento de qualidade das águas de rios cujas nascentes estão no município e que 
apresentam uso e ocupação da terra predominantemente de atividades urbanas. O monitoramento 
foi realizado pela Fundação Municipal do Meio Ambiente de Blumenau- FAEMA, no período de 
1998 a 2004, totalizando dezoito pontos monitorados. Os parâmetros analisados foram: pH, 
oxigênio dissolvido, coliformes termotolerantes, nitrogênio, fósforo, demanda bioquímica de 
oxigênio, sólidos totais, temperatura e turbidez. O estudo do banco de dados de qualidade das águas 
da FAEMA demonstra que alguns parâmetros não representam a evolução da qualidade das águas e 
eles podem dificultar a aplicação de índices de qualidade das águas, os quais são correntemente 
empregados no apoio a tomada de decisão e a comunicação com a sociedade. 

ABSTRACT – The use of indices of water quality appears very useful when there is a need to 
synthesize information and serves as the guide the actions of management of water quality. This 
work has the objective of discussing the feasibility of the use of indices of quality of water in urban 
basins. The study was conducted in the city of Blumenau – SC, which has a network of monitoring 
quality of Waters of Rivers whose sources are in the city and showing use and occupation of land of 
predominantly urban activities. The monitoring was conducted by the Municipal Foundation for the 
Environment Blumenau – FAEMA (single in portuguese) in the period 1998 to 2004, totaling 
eighteen points monitored. The parameters analyzed were pH, dissolved oxygen, thermotolerant 
coliforms, nitrogen, phosphorus, biochemical demand of oxygen, total solids, temperature and 
turbidity. The study of the bank data of water quality of FAEMA shows that some parameters not 
represent the evolution of water quality and they can hinder the application of indices of water 
quality, which are currently employed in support of decision making and communication with 
society. 
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1. INTRODUÇÃO 

O monitoramento da qualidade da água é uma etapa de especial interesse, e fundamental para 

formar bases sólidas de conhecimento da bacia em estudo. Mais importante, confere ao gestor uma 

visão ampla do grau de comprometimento do corpo hídrico, bem como possibilita a identificação 

das fontes e dos tipos de poluição (Knapik et al., 2008). 

Uma das complexidades da informação sobre a qualidade da água é que centenas de 

substâncias diferentes podem influenciar esta qualidade, e que cada uma delas varia ao longo do 

tempo. A proposta de estabelecer índices para a avaliação da qualidade da água constitui uma 

agregação de informações e interpretação conjunta dos resultados. Com isso a aplicação de IQA 

vem sendo bastante utilizado, pela sua redução de dados complexos, criação de uma imagem mais 

abrangente da qualidade da água e facilidade de acesso ao público. 

Os índices de qualidade não são um instrumento de avaliação de atendimento à legislação 

ambiental, mas sim de comunicação com o público das condições ambientais dos corpos d’água. 

Possuem um caráter reducionista, onde seus itens de qualidade são convertidos em uma nota, o que 

pode mascarar a multiplicidade das condições que ocorrem em um corpo d’água (Von Sperling, 

2007). Mas, eles são de grande utilidade para retomar um grande conjunto de dados de qualidade da 

água em números, desde que corretamente empregados e de grande valia para a comunicação com o 

público. O índice ainda torna possível visualizar as tendências e fazer comparações espaciais e 

temporais (Seidl et al., 2008). 

A empregabilidade do IQA é encontrada em diversos trabalhos, sendo que existem diferentes 

tipos e em sua maioria sofrem adaptações. Warth et al. (2008) adaptaram o IQA da CETESB, para a 

escolha de 5 dos 9 parâmetros sugeridos pelo índice. 

Outros autores também questionam a representatividade dos parâmetros para diferentes 

aplicações. Souza e Libânio (2008) questionam que o uso do IQA, e de outros índices ambientais, 

não é adequado para avaliar as características de água bruta para o tratamento de água devido à 

ausência de alguns parâmetros importantes. Além disto, alguns parâmetros relevantes e quase 

sempre presentes nestes índices, como a DBO e o OD, são praticamente inservíveis para a maioria 

das fontes de água, uma vez que a maioria das fontes de água utilizadas para o abastecimento 

apresenta baixa DBO e OD elevado.  

Machado et al. (2007) verificaram que a utilização da metodologia do IQA-NSF em zona 

estuarina, apesar de ser muito utilizada pelos órgãos ambientais ela pode induzir a erros, devido a 

sua grande influência da salinidade nos parâmetros utilizados para determinação deste índice. 
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A mais notável limitação do índice de qualidade de águas (IQA) remete a dois pares de 

parâmetros de qualidade da água, a turbidez e os sólidos totais; e o oxigênio dissolvido e a demanda 

bioquímica de oxigênio, que indicam algumas características semelhantes de uma massa de água 

(Soares e Libânio, 2008). 

Este trabalho tem por objetivo discutir a viabilidade do uso de indicadores de qualidade da 

água em bacias urbanas. O estudo compreende análise de séries históricas de parâmetros e índices 

estabelecidos pelo monitoramento efetuado pela FAEMA no município de Blumenau - SC, os quais 

são empregados para orientar a gestão ambiental e dos recursos hídricos.  

2. METODOLOGIA 

2.1. Área de estudo 

O município de Blumenau é cortado pelo Rio Itajaí-Açú. Este rio divide o município em 

região norte e sul. A extensão dentro de Blumenau é de 27,9 quilômetros e está inserida no baixo 

vale Itajaí (Percebon, 2008). O município possui uma população de 292.972 habitantes, com área 

territorial de 520 Km2 (IBGE, 2007). A maior parte dela está instalada na área urbana. A área 

compreendida pelo perímetro urbano do município totaliza 187 km2. Em termos médios, esta área 

corresponde a 32% de área urbanizada e algo em torno de 44% de cobertura vegetal natural. Da 

cobertura vegetal natural 34% são de vegetação secundária em estágio avançado de regeneração ou 

primária degradada. Dentro do perímetro urbano, as classes de pastagem e agricultura contam com 

21,72% da superfície total, o reflorestamento com 0,18% e rios e águas com 2,08% (Refosco, 

2000).  

As principais atividades econômicas desenvolvidas no município são de indústrias na área 

têxtil. Uma grande parte utiliza os recursos hídricos superficiais do município para abastecimento 

de água e tem tratamento de efluentes (Percebon, 2003).  

Para a aplicação da metodologia proposta foi utilizado um banco de dados proveniente do 

monitoramento realizado pela FAEMA relativos ao período de 1998 a 2004. Os parâmetros 

analisados são: pH, oxigênio dissolvido (OD), coliformes termotolerantes, demanda bioquímica de 

oxigênio (DBO5,20°C), nitrogênio total, fósforo total, turbidez, sólidos totais e temperatura. Um total 

de dezoito pontos são monitorados, sendo dois deles no rio Itajaí-Açú e dezesseis pontos nos cincos 

principais rios tributários do município de Blumenau (figura 1). 
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Figura 1 – Área de estudo e pontos de coleta de amostra de água. 

3. TRATAMENTO DOS DADOS  

Dos dados obtidos com a FAEMA foram calculadas as médias amostrais e os desvios padrão 

para todos os parâmetros, para cada ano. Em seguida, foi aplicado o índice de qualidade das águas 

do NSF adaptado pela CETESB (1978) e realizado uma avaliação da sua qualidade. Os parâmetros 
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utilizados no cálculo do índice foram: pH, oxigênio dissolvido (OD), fósforo, turbidez, nitrogênio 

total, demanda bioquímica de oxigênio (DBO), temperatura, sólidos totais e coliformes 

termotolerantes. 

Os dados obtidos pela média foram utilizados para obtenção dos resultados com a aplicação 

do Índice de Qualidade das Águas de Bascarón – IQAb (Rizzi, 2001).  Este é um modelo de 

flexibilização no número de parâmetros empregados. O valor do IQAb varia de 0 a 100 e 

corresponde a uma escala qualitativa de caracterização que vai desde o aspecto péssimo ao 

excelente. O índice é expresso por: 

            (1) 
Onde Ci é o valor percentual correspondente ao parâmetro, Pi é o peso correspondente a cada 

parâmetro e K é uma constante de ajuste em função do aspecto visual das águas, atribuídas 

conforme uma escala que varia de 1,0 a 0,25, águas sem contaminação e águas negras, 

respectivamente (Locatelli, 2003). 

Com o resultado do índice, buscou-se aplicar os valores percentuais em uma análise de 

freqüência relativa. Os dados utilizados nesta análise foram escolhidos com base na sua variação. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os valores do IQA obtidos em cada ano por ponto analisado estão apresentados na figura 2. 

Observa-se que os valores do IQA para as concentrações médias anuais dos parâmetros variam ao 

longo do tempo. Considerando que as ações desenvolvidas ao longo de uma bacia devem promover 

uma degradação ou melhoria da qualidade de água, o IQA deveria seguir está tendência. 

Dificilmente tem-se em uma variabilidade como tem sido obtido aos cursos de água do município 

de Blumenau. Este tipo de resposta não auxilia de forma efetiva a tomada de decisão dos gestores 

de recursos hídricos, pois pequenas alterações não são captadas pelos parâmetros, e por 

conseqüência dos índices de qualidade das águas.  

Dois aspectos podem estar associados a estes resultados. Primeiro a sensibilidade dos 

parâmetros de qualidade das águas para representar as mudanças ocorridas em um corpo hídrico. O 

segundo refere-se à representatividade do parâmetro para representar os diferentes tipos de 

poluentes. Alguns parâmetros são específicos de uma substância ou poluentes e outros são gerais, 

representativos de conjuntos de elementos. No primeiro caso têm-se as bactérias do grupo 

coliformes usadas como indicadores da poluição patogênica. No outro caso tem-se a DBO que 

quantifica a matéria orgânica biodegradável. 
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Diante destas incertezas, procurou-se trabalhar com um índice de qualidade das águas que 

fosse flexível quanto ao número de parâmetros empregados na sua composição. Neste contexto, foi 

adotado o índice de qualidade das águas de Bascarón - IQAb (Rizzi, 2001). Os parâmetros 

empregados neste índice foram: coliformes termotolerantes, nitrogênio amoniacal, fósforo, pH, 

oxigênio dissolvido e turbidez. 

 

Figura 2 – Evolução do IQA nos ribeirões de Blumenau a) Garcia e b) Fortaleza. 
 

O IQAb é composto pela contribuição de cada parâmetro de qualidade das águas, os quais 

individualmente podem ser classificados em diferentes níveis. A figura 3 apresenta a freqüência de 

distribuição de cada parâmetro na qualidade das águas. Observa-se que a distribuição dos 

parâmetros não ocorre de forma homogênea, pois são identificadas distribuições completamente 

diversas entre os parâmetros. Isto poderia expressar que alguns parâmetros são mais representativos 

que outros. 

 

Figura 3 – Frequência relativa dos parâmetros na aplicação do IQA de Bascarón 

A B 
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O pH é uma importante variável na avaliação da qualidade da água, é influenciado por 

processos químicos e biológicos dentro do corpo d’água. A sua variação influencia o equilíbrio de 

compostos químicos (Von Sperling, 2005).  Em 79,84% das amostras o pH se mostrou com valor 7, 

demonstrando uma qualidade excelente pela aplicação da metodologia do IQAb. O restante das 

amostras ficaram entre 6 e 8, normal e muito bom, respectivamente. Isso demonstrou um 

comportamento estável, que apesar de sua importância, não obteve variações no período de 

monitoramento. 

O oxigênio dissolvido, apesar de ser um parâmetro de extrema importância para os 

organismos aeróbios na estabilização da matéria orgânica, mostrou-se constante, com 62,90% 

(excelente), não tendo representatividade temporal e nem espacial. O fósforo, também foi outro 

parâmetro que não obteve significativas variações. Os valores obtidos sempre se encontraram entre 

0 (excelente) e 1 (muito bom), não tendo, também, muita representatividade neste caso.  

Para as variáveis: coliformes, turbidez e nitrogênio amoniacal foram observadas maiores 

variações, conforme figura 3, sugerindo maior representatividade na avaliação. Em razão disto, 

foram selecionados estes três parâmetros para uma nova avaliação na metodologia do IQAb. Com 

isso foi observado que, quando comparado à utilização de todos os parâmetros, eles apresentam 

variação espacial nos pontos amostrados, ou seja, ao passo que os pontos de coleta estão inseridos 

na área urbana e recebem contribuições de poluentes o comparativo entre o IQAb com parâmetros 

completo (IQAc) e sem os parâmetros selecionados (IQAs) apresentam maiores variações. Este 

comportamento pode ser observado em todos os pontos monitorados. A figura 4 apresenta como 

exemplo o monitoramento do ribeirão Garcia. 

 

Figura 4 – Evolução espacial dos pontos amostrados no ribeirão Garcia 
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A DBO5,20°C, por ser uma medida direta do potencial do consumo dissolvido no meio líquido, 

possibilita uma avaliação importante na qualidade da água de um determinado meio. Os maiores 

aumentos pela apresentação deste parâmetro são provocados por despejos de origem predominante 

orgânica. A presença de um alto teor de matéria orgânica pode induzir à completa extinção do 

oxigênio na água, provocando o desaparecimento de vidas aquáticas (Coelho et al., 2008).  

O monitoramento da DBO5,20°C realizado pela FAEMA gerou dados que demonstram que 

56,6% das amostras apresentam valores de 10 mg/l, sendo que 10% das amostras apresentam 

valores abaixo deste índice, e 33,74% se concentram acima deste valor. A DBO é um grande 

parâmetro para sistemas de tratamento, mas em rios onde a concentração de matéria orgânica 

biodegradável é pequena este parâmetro não se torna representativo, podendo haver a possibilidade 

de não ser adotado. Na Resolução CONAMA 357/2005 a DBO é empregada no enquadramento dos 

corpos de água, com valor de 3 mg/L para classe 1 e 10 mg/L para classe 3. Na maioria dos 

resultados das análises, o valor da DBO é apresentada como menor ou igual a 10 mg/L. Portanto, os 

corpos de água podem situar-se nas três classes de qualidade das águas. Vale lembrar que dois 

ribeirões de Blumenau (Ribeirão da Velha e trecho jusante do Ribeirão Garcia) são enquadrados na 

classe 3 e o trecho de montante do ribeirão Garcia está enquadrado na classe 1. Neste caso, a DBO 

não apóia adequadamente os gestores de recursos hídricos. Do mesmo modo, torna-se um 

parâmetro com pouca influencia na variação do índice de qualidade das águas. 

5. CONCLUSÃO 

A utilização de um grande número de variáveis para avaliação da qualidade da água, muitas 

vezes pode inviabilizar a implantação de um sistema de gestão de recursos hídricos. Por esta razão, 

índices que utilizam menor quantidade de parâmetros, sem perder a eficiência é de fundamental 

importância. 

O estudo do banco de dados de qualidade das águas da Fundação Municipal do Meio 

Ambiente de Blumenau demonstra que alguns parâmetros não representam a evolução da qualidade 

das águas e eles podem dificultar a aplicação de índices de qualidade das águas, os quais são 

correntemente empregados no apoio a tomada de decisão e a comunicação com a sociedade. 
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