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RESUMO --- A Bacia do Rio Taquari vem sofrendo consideráveis transformações oriundas dos
usos, ocupações e manejos dos solos do planalto, ocasionando perdas e carreamentos
desequilibrados de sedimentos e nutrientes para a planície pantaneira. O Rio Taquarizinho, curso
d´água em estudo, está inserido em uma sub-bacia da Bacia do Alto Taquari. O trabalho apresenta
uma avaliação da variação temporal do índice de qualidade de água, utilizando o IQACETESB e
IQASMITH. É proposto um índice que representa o evento de drenagem denominado por Índice
Médio do Evento – IME, definindo um estado de qualidade da água do evento. Foram observadas as
alterações dos índices de qualidade da água durante os eventos de drenagem pluvial, onde o
IQACETESB e o IMEA apresentaram uma faixa de qualidade de aceitável a ruim. Os parâmetros que
mais prejudicaram a variabilidade temporal do IQACETESB e do IMEA foram Escherichia coli e
turbidez. Foi observado através de metodologia aplicada que os monitoramentos de qualidade da
água de rios devem ser reavaliados, quanto ao momento das coletas, pois cargas difusas podem
descaracterizar a qualidade da água significativamente.
ABSTRACT --- The Basin of Taquari River comes suffering considerable transformations due to
its uses, plateau land occupations and management. These transformations cause sediment and
nutrients unbalanced losses and transports to the Pantanal plain. The Taquarizinho River,
watercourse in study, is inserted in a sub-basin of the Upper Taquari Basin. The paper presents an
evaluation of the temporal variation of the index of water quality, using the IQACETESB and
IQASMITH. It proposed an index that represents the event drainage called Mean Event Index – EMI,
defining a state of water quality of the event. There were changes in index of water quality in the
drainage of rain events, where the IQACETESB and EMIA presented a range of acceptable to the poor
quality. The parameters that most affected the temporal variability of IQACETESB and EMIA were
Escherichia coli and turbidity. It was observed by the methodology applied, which the monitoring
of water quality of rivers should be reevaluated, especially regarding the sample collection timing,
because diffuse loads can alter the water characteristics significantly.
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1. INTRODUÇÃO
O valor da água está relacionado à potencialidade econômica de uma nação, ou à sua
disponibilidade, o que gera problemas a níveis globais. De uma maneira geral, os recursos naturais,
ano após ano, tem se esgotado, havendo uma considerável preocupação mundial.
Embora seja impressionante a quantidade existente deste mineral no planeta, tal
disponibilidade é irreal. Sabe-se que sua grande parte é de natureza salina, o que trás interesses à
humanidade e tomadas de decisões, muitas vezes, extremas de redução de cargas poluidoras aos
corpos de água doce.
Relevando a importante e crescente influência dos fatores antrópicos na qualidade das águas
(formas de uso, ocupação, e manejo do meio físico), torna-se evidente distinguir as suas
características naturais daquelas alteradas pela intervenção do homem (Rebouças, 1999).
É pertinente considerar que o estudo da qualidade da água de escoamento pluvial é importante
ferramenta para a gestão integrada de bacias hidrográficas, visto que a qualidade desta água é o
resumo das ações morfológicas provenientes do homem, ou até mesmo da própria morfologia
natural local.
Por sua capacidade de produzir escoamento, a chuva é o tipo de precipitação mais importante
para estudos hidrológicos (Tucci, 1997), pois à medida que a taxa de infiltração decai gerando um
excedente de água superficial, inicia-se o escoamento superficial carreando todo o tipo de matéria
característica das vertentes em direção às redes de drenagem.
O presente estudo aborda análise da variação temporal do IQACETESB e IQASMITH em eventos
de drenagem pluvial, de uma bacia inserida na bacia do Alto Taquari, de ocupação
predominantemente rural. Seis eventos chuvosos e sua drenagem foram observados, através de
alturas pluviométricas e linimétricas na seção de estudo. Para representar o evento de drenagem
pluvial em sua totalidade, foi introduzido um índice que representa o evento de drenagem
denominado por Índice Médio do Evento – IME, para determinar um estado de qualidade de água
do evento. Foi observada e, posteriormente, proposta uma metodologia na qual é possível estimar o
tempo de permanência da qualidade de água, com base na curva de permanência de vazões.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
2.1 Área de estudo
A área de estudo está localizada na Bacia do Rio Taquarizinho abrangendo uma área de
drenagem de 496 km2, entre as latitudes 18° e 20° S e as longitudes 54° e 55°30’ W, fazendo parte
da Bacia do Alto Taquari (BAT). O Rio Taquari é um dos principais tributários para a região do
Pantanal, e sobre o qual, crescentes discussões têm se levantado a respeito dos impactos ambientais
existentes (Figura 1).
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Figura 1 – Bacia do Taquari e localização da Bacia do Taquarizinho.
Fonte: Modificado de Abdon (2004) e Paranhos Filho (2000).

A bacia estudada vem sendo ocupada por atividades agropecuárias com considerável índice
de desmatamento. Em 1966, mais de 86% da superfície da Bacia do Rio Taquarizinho era ocupada
por áreas naturais (71,76% de cerrado e 14,47% de florestas); em 1985, a porcentagem de superfície
natural era menos de 28%; em 1996, cerca de 26,5% (Paranhos Filho, 2000).
A seção observada está localizada junto à estação fluviométrica e pluviométrica da Agência
Nacional de Águas – ANA, monitorada pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais –
CPRM, denominada de “Próximo Rio Verde”. A seção de monitoramento fluviométrica encontra-se
a 5km da cidade de Rio Verde de Mato Grosso, Estado de Mato Grosso do Sul.
2.2 Medição da altura pluviométrica
Neste estudo foram instalados 03 (três) pluviógrafos datalogger Squitter S1610, distribuídos
na Bacia do Taquarizinho, aproximadamente eqüidistantes entre si, considerando a acessibilidade
ao local de instalação (Figura 2).
O método para o cálculo das precipitações médias adotado foi o de Thiessen, o qual não leva
em conta o relevo da bacia (Tucci, 1997). A metodologia consiste em ligar os postos por trechos
retilíneos; traçar linhas mediatrizes aos trechos retilíneos; prolongar as mediatrizes até o encontro
de outra.
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Figura 2 – Áreas de influência pelo método de Thiessen na Área de drenagem em estudo
A figura geométrica formada pela intersecção das mediatrizes corresponde a área de
influência de cada posto (Tucci, 1997). A precipitação média é determinada pela eq. (1):
i =n

P=

∑AP
i =1
i=n

i i

∑A
i =1

(1)

i

onde: Ai - área de influência do posto i;
Pi - precipitação registrada no posto i;
n - número de postos relacionados.
2.3 Previsão da precipitação
A previsão de chuva foi baseada em meteogramas disponíveis no endereço eletrônico do
CPTEC/INPE e na observação da formação de nuvens, em campo, diante da possível iminência de
precipitação.
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O modelo de previsão adotado foi o Global T126L28, para 15 dias. A previsão foi monitorada
para as seguintes localidades: i) Rio Verde de Mato Grosso (MS); ii) Prox01: Rio Verde de Mato
Grosso (MS); iii) Coxim (MS); e iv) Camapuã (MS).
2.4 Medidas de vazão e amostragem de água
A determinação do deflúvio da drenagem pluvial foi feita, basicamente, pela calibração da
curva-chave, através de dados de medição de vazão e observação de cotas linimétricas.
O ajuste aos pontos vazão/altura medidos foi feito utilizando o método da extrapolação
logarítmica (Santos et al., 2001) ou exponencial (Tucci, 1997):

Q = a (h − h0 ) n

(2)

onde: Q - vazão em um dado instante;
h - nível do curso d’água;
h0 - nível para o qual a vazão é nula;
a e n - constantes especificas para um local.
Foi utilizado, neste estudo, um linígrafo datalogger WL15X - Global Water. Os dados do
linígrafo foram calibrados com a régua linimétrica da estação fluviométrica da ANA para,
posteriormente, aplicá-los na curva-chave a ser desenvolvida durante as medições da descarga
líquida. Portanto, foram realizadas medições contínuas de diferentes cotas linimétricas para uma
satisfatória calibração da curva-chave.
Durante as ondas de cheias, foram utilizadas as réguas na observação dos níveis para os
momentos de amostragem de água, calculados no decorrer do evento de escoamento pluvial.
2.5 Determinação dos espaçamentos temporais de amostragem

Devido à complexidade da amostragem de um evento, pela variabilidade das cotas
fluviométricas e condições de campo, pesquisadores têm utilizado amostradores automáticos com
períodos de coleta que variam de acordo com o tempo de concentração de uma bacia hidrográfica.
Entretanto, neste estudo, a amostragem foi feita manualmente, com espaçamentos temporais
conforme a metodologia descrita adiante.
A Bacia do Taquarizinho possui dimensões que normalmente ultrapassam as áreas
abrangentes de uma precipitação, o que pode ocasionar diferentes tempos de concentração, pois,
segundo Goldenfum (2003) citado por Paiva & Paiva (2003), em áreas menores que 5km2 (bacias
elementares), os eventos pluviosos são considerados uniformes. Portanto, o método empregado para
a determinação dos espaçamentos temporais de coleta durante um evento, foi genérico para
qualquer tempo de concentração de uma bacia.
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Para melhor ilustração, a Figura 3 apresenta um linigrama registrado nos dias 25 e 26 de
outubro de 2004, com valores já calibrados nas réguas linimétricas na seção, com as quais é
possível o monitoramento das cotas durante o evento chuvoso.
Para a determinação dos pontos de amostragem temporalmente distribuídos no linigrama, o
presente estudo baseou-se no esquema do linigrama mostrado na Figura 3. O ponto 01 apresenta um
nível que caracteriza fluxo de base, na iminência da precipitação ou do escoamento superficial.
Com os pontos 02, 03 e 04 é possível calcular a taxa de variação do nível. A fim de se efetuar
coletas de água na curva ascendente do hidrograma/linigrama é proposto, inicialmente, a realização
de amostragens quando o nível se elevar de 50cm em 50cm, em relação à cota apresentada em fluxo
de base. Propoz-se, também, uma amostragem no pico do linigrama (ponto 05). O pico do
linigrama/hidrograma pode ser determinado quando o nível praticamente se estabilizar.

Figura 3 – Linigrama e pontos de amostragem.
Para determinar os pontos de coleta na curva de recessão do escoamento superficial direto
determina-se, a priori, o número de coletas após o pico (m), conforme o interesse do estudo.
Calcula-se a diferença ∆C entre a cota de pico (Cp) (ponto 05) e de base (Cb) (ponto 01), conforme a
eq. (3).

∆C = C p − C b

(3)

A cota das coletas Ci durante a curva de recessão do escoamento é proposta pela eq. (4):
 ∆C 
Ci = C p − 
 ⋅ i , onde i varia de 1 a m
 m 
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Os pontos 06, 07 e 08, por exemplo, possuem, respectivamente, as cotas Ci, Ci+1, Ci+2, para m
igual 3. Quando o valor i for igual a m, a cota Ci terá valor igual a Cb (cota de base).
O presente estudo definiu o valor m igual a 2, porém, em alguns eventos, foram empregados
valores diferentes a este por motivo de variação inesperada da curva de recessão e por
experimentação para a obtenção de melhores resultados.
3. ÍNDICES DE QUALIDADE DA ÁGUA

Com o intuito de avaliar a qualidade da água de drenagem pluvial, observando a variação da
concentração dos parâmetros selecionados durante a passagem da onda de cheia, este estudo
utilizou o IQACETESB e o IQASMITH, para uma simples e imediata contemplação das conseqüências
qualitativas que a drenagem pluvial proporciona em uma determinada área de contribuição,
caracterizada por apresentar uso e ocupação do solo consideravelmente heterogêneo, em área rural,
sem lançamentos pontuais de poluentes.
3.1 Índice de qualidade da água modificado pela CETESB (IQACETESB)

É fundamental a utilização de índices de qualidade com o objetivo de facilitar a interpretação
das informações de qualidade de água de forma abrangente e útil, para especialistas ou não. Assim,
a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental – CETESB, a partir de um estudo realizado
em 1970, pela National Sanitation Foundation – NSF dos Estados Unidos, adaptou e desenvolveu o
Índice de Qualidade das Águas – IQA. Este índice vem sendo utilizado para avaliar a qualidade das
águas do Estado de São Paulo.
No entanto, o IQA apresenta algumas limitações, como a possibilidade de superestimar a
qualidade da condição real do recurso hídrico (tendo em vista que contempla somente 9
parâmetros). Este índice incorpora parâmetros considerados relevantes para a avaliação da
qualidade das águas, tendo como determinante principal a utilização das mesmas para
abastecimento público. A origem do IQA baseou-se numa pesquisa de opinião junto a especialistas
em qualidade de águas, que indicaram os parâmetros a serem avaliados, o peso relativo dos mesmos
e a condição com que se apresenta cada parâmetro, segundo uma escala de valores rating (Cetesb,
2003).
Inicialmente foram escolhidos 35 parâmetros indicadores de qualidade de água, mas somente
9 foram selecionados. Para estes, a critério de cada profissional, foram estabelecidas curvas de
variação da qualidade das águas de acordo com o estado ou a condição de cada parâmetro.
O IQA foi calculado pelo produtório, que pondera as qualidades de água correspondentes aos
parâmetros: i) temperatura da amostra; ii) pH; iii) oxigênio dissolvido; iv) demanda bioquímica de
oxigênio (5 dias, 20ºC); v) E. coli; vi) nitrogênio total; vii) fósforo total; viii) resíduo total e; ix)
turbidez.
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A eq. (5) é utilizada para o produtório:
n

IQA = Π q iwi

(5)

i =1

onde: IQA - Índice de Qualidade das Águas, um número entre 0 e 100;
qi - qualidade do i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 100, obtido da respectiva
"curva média de variação de qualidade", em função de sua concentração ou medida;
wi: - peso correspondente ao i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 1, atribuído em
função da sua importância para a conformação global de qualidade, conforme eq. (6):
n

∑w
i =1

i

=1

(6)

onde: n - número de parâmetros que entram no cálculo do IQA.
No caso de não se dispor do valor de algum dos 9 parâmetros, o cálculo do IQA pode ser
realizado redistribuindo-se o peso de tal parâmetro entre os demais.
A partir do cálculo efetuado, pode-se determinar a qualidade das águas brutas que, indicada
pelo IQA, numa escala de 0 a 100, é classificada para abastecimento público, segundo a graduação
a seguir:
•

Qualidade Ótima:

79 < IQA ≤100

•

Qualidade Boa:

51 < IQA ≤79

•

Qualidade Aceitável:

36 < IQA ≤51

•

Qualidade Ruim:

19 < IQA ≤36

•

Qualidade Péssima:

IQA ≤19

3.2 Índice de qualidade da água de SMITH (IQASMITH)

Este índice é composto de dois ou mais Sub-Índices, em escala decrescente, onde IQASMITH =
min (I1, I2....In). Diferentemente do produto ponderado do IQA modificado pela CETESB, as
funções do operador mínimo nunca tocam os dois eixos das ordenadas e abscissas, e, portanto, não
ocorre o eclipsamento e não existe região ambígua. A eq. (7) é utilizada na aplicação do IQASMITH:
IQASMITH = min {I1,I2....In}

(7)

onde: IQASMITH - Valor do Índice de Smith;
min - menor valor entre;
Ii - Valores dos Sub-índices do IQA modificado pela CETESB: 0 à 100.
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O IQASMITH é utilizado para explicitar qual parâmetro, dentre os nove utilizados no
IQACETESB, que apresenta pior qualidade. Na aplicação do IQASMITH, é utilizado o menor Sub-Índice
encontrado no IQA modificado pela CETESB. A partir do cálculo do IQASMITH, pode-se determinar
a qualidade das águas brutas que, assim como para o IQA modificado pela CETESB, é indicada
numa escala de 0 a 100, podendo ser utilizado o mesmo descritor de graduação adotado para o
IQACETESB.
4. RESULTADOS
4.1 Variação temporal do IQACETESB e IQASMITH

Considerou-se conveniente introduzir um índice que representa o evento de drenagem pluvial
em sua totalidade, denominado aqui por Índice Médio do Evento – IME, para definir um estado de
qualidade de água do evento. Este índice pode ser calculado para qualquer Índice de Qualidade de
Água, porém, utilizando as Concentrações Médias dos Eventos – CMEs dos parâmetros para o
cálculo de cada sub-índice.
Uma forma imediata de visualização do impacto das cargas difusas é a aplicação de Índices de
Qualidade de Água, como o IQACETESB e IQASMITH. A titulo de ilustração a Tabela 1 mostra os
resultados da variação do IQACETESB e IQASMITH no tempo, durante a passagem da onda de cheia
amostrada e os respectivos IMEs (Índices Médios do Evento – IMEA e IMEB).
Tabela 1: Índices de qualidade de água IQACETESB, IQASMITH e IMEs do evento 1
Evento 01
Parâmetros
Escherichia coli

Amostra
01

Subíndice

2,00E+03

02

Subíndice

03

Subíndice

04

Sub-índice

CME

Subíndice

16

6,30E+04

4

5,10E+04

4

9,00E+03

9

4,14E+04

4

pH

6,69

81

6,47

72

6,41

69

6,43

70

6,5

73

DBO(5.20)

2,3

79

5,6

55

13,1

23

3,1

72

6,6

49

Nitrogênio Total

0,70

94

1,40

89

3,10

78

1,10

91

1,69

87

Fosfato Total

0,091

93

0,360

77

0,579

66

0,488

71

0,399

75

Temperatura

28

94

26

94

24

94

29

94

26

94

Turbidez

11,0

75

240

5

594

5

139

5

281

5

Resíduo Total

56,0

87

560,0

30

1420,0

30

162,0

79

640,2

30

Oxigênio Dissolvido

7,0

93

6,5

87

6,0

78

6,5

90

6,4

86

IQACETESB

68

37

33

46

IMEA

37

IQASMITH

16

4

4

5

IMEB

4

O IMEA é calculado pelo produtório ponderado, utilizando a CME dos 9 parâmetros do
IQACETESB para o cálculo de cada sub-índice. O IMEB é calculado utilizando o menor Sub-Índice
encontrado no cálculo do IMEA.
O evento 01 apresentou IMEA qualidade aceitável, no limite da qualidade ruim. No evento 03,
o IMEA mostrou-se com qualidade aceitável. Os IMEA dos eventos 04 e 05 apresentaram qualidade
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aceitável, mas próxima da ruim. O evento 06, mesmo em período de águas altas, não caracterizou
grandes volumes drenados e chegou a alcançar IMEA qualidade aceitável, próxima da boa. Já o
evento 02, provavelmente, pelo período de baixas vazões, e grandes períodos de estiagem,
apresentou IMEA qualidade boa, no limite da ótima.
Em todas as amostras do escoamento de base, na iminência dos eventos, (amostras 01)
apresentaram qualidade boa, exceto no evento 02, que apresentou qualidade ótima. Dentre os
eventos amostrados, infere-se que o Rio Taquarizinho, quando em seu estado normal, ou seja, sem
influências de cargas difusas, apresenta uma qualidade boa, mesmo nos períodos de águas altas. O
evento 02, por ter sido amostrado em época de águas baixas, onde os DAES (Dias Ausentes de
Escoamento Superficial) são consideravelmente maiores do que em período de águas altas,
apresentou qualidade ótima para a amostra de escoamento de base.
A Tabela 2 apresenta os resultados do IQACETESB e IQASMITH, e respectivos IMEs para todas
as amostras durante os eventos.
Tabela 2 – IQACETESB e IQASMITH das amostras dos eventos observados.
Parâmetro
IQASMITH
IQACETESB
responsável
Amostra
Evento 01
68
16
Escherichia coli
01
37
4
Escherichia coli
02
33
4
Escherichia coli
03
46
5
Turbidez
04
Escherichia
coli
37
4
IME
Evento 02
01
87
68
pH
02
82
50
Turbidez
03
61
5
Turbidez
04
81
70
Turbidez
IME
Turbidez
79
45
Evento 03
01
67
18
Escherichia coli
02
51
7
Escherichia coli
03
42
5
Turbidez
04
69
34
Escherichia coli
IME
Turbidez
43
5
Evento 04
01
71
28
Escherichia coli
02
58
14
Escherichia coli
03
46
7
Escherichia coli
04
36
3
Escherichia coli
05
37
4
Escherichia coli
06
51
5
Turbidez
IME
Escherichia coli
40
4
Evento 05
01
56
8
Escherichia coli
02
36
3
Escherichia coli
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03
04
05
06
07
08
09
10
IME
Evento 06
01
02
03
04
05
06
IME

34
34
36
39
42
39
42
69
36

3
3
4
4
4
4
4
24
3

Escherichia coli
Escherichia coli
Escherichia coli
Escherichia coli
Escherichia coli
Escherichia coli
Escherichia coli
Turbidez
Escherichia coli

74
33
Escherichia coli
45
5
Turbidez
46
5
Turbidez
53
5
Turbidez
51
5
Turbidez
62
16
Escherichia coli
Turbidez
49
5
Legenda: Azul: qualidade ótima; Verde: boa; Amarelo: aceitável; Vermelho: ruim; Preto: péssima.

O IQACETESB, em época de águas altas, alcançou qualidade aceitável, sendo que o evento 01
chegou ao limite entre qualidade aceitável e ruim, e o evento 05 alcançou qualidade ruim. Foi
notório verificar que no período chuvoso, onde há incidência de chuvas intensas que elevam o nível
do rio com grande freqüência, observou-se picos de qualidade aceitável e ruim.
O IQASMITH calculado apontou baixíssimos valores, qualificando a água como ruim nas
amostras 04 (evento 03), 01 (evento 04), 10 (evento 05) e 01 (evento 06). As demais amostras dos
eventos apresentaram IQASMITH qualidade péssima, com exceção do evento 02, que teve qualidade
boa nas amostras 01 e 04, aceitável na amostra 02 e péssima na amostra 03.
O IMEB em todos os eventos, teve índices baixíssimos, entre 3 e 5, com exceção no evento 02
que apresentou IME aceitável. Os parâmetros referentes aos sub-índices mínimos calculados no
IMEB e no IQASMITH foram Escherichia coli e turbidez.
O IQASMITH foi aplicado em pesquisas anteriores de avaliação da qualidade de água dos rios
da Bacia do Alto Paraguai. Nestes estudos, já foram verificados que a turbidez e Escherichia coli
são os parâmetros responsáveis pelo baixo valor do IQASMITH encontrado nos rios da Bacia do Alto
Paraguai – Pantanal (Ide, 2003; Shinma, 2004). Os sedimentos tranportados em suspensão são os
principais responsáveis pela turbidez. No Pantanal, a presença da Escherichia coli é,
principalmente, devido a fezes de animais silvestres e de gado.
4.2 IQACETESB e o regime de vazões

A variação do IQA é evidente e importante, e deve ser notada em programas de
monitoramento de qualidade de água.
No meio comercial, principalmente, tem-se observado monitoramentos da qualidade de
corpos de água, onde a freqüência das coletas são aleatórias, sem atenção ao regime hídrico.
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Muitas vezes, as coletas são feitas com freqüências mensais, semestrais etc.,
impreterivelmente em dias e horários estabelecidos, sem critérios quanto ao regime de vazões/cotas
que o rio se encontra.
A qualidade do Rio Taquarizinho mostrou-se extremamente variável, devido às suas
características, refletindo claramente nos cálculos dos IQAs. Diante deste fato, é indispensável
estabelecer critérios para a freqüência de amostragem, baseados em informações que orientam em
qual instante amostrar para, assim, melhor caracterizar o corpo de água monitorado, segundo os
objetivos do monitoramento. Tais informações, que podem auxiliar na tomada de decisão quanto ao
momento adequado da coleta de amostras de água, podem ser o DAE (Dias Antecedentes de
Estigem) ou DAES (Dias Ausentes de Escoamento Superficial) mas, principalmente, os níveis das
cotas ou das vazões que o rio apresenta.
Tomando o evento 05, como uma demonstração fictícia de um monitoramento e supondo que
as amostras tenham sido coletadas em período de águas altas, nota-se que, sem critérios que
definem a freqüência das coletas, um programa de monitoramento poderia coletar amostras em
escoamento de base e, assim, avaliaria a água, naquele período, como de qualidade boa (amostra
01). O programa de monitoramento poderia também, estar realizando coleta de amostras em
momentos críticos, sob drenagem pluvial e, assim, avaliar a água como ruim (amostra 03 e 04) e
não boa como pela amostra 01. Observa-se que as amostras 01, 03 foram coletadas em um curto
intervalo de tempo (14 horas).
O IQACETESB, sem dúvida, tem sido amplamente usado, por ser um bom índice de qualidade.
Porém, o método de coleta, quanto ao momento de amostragem, pode prejudicar a aplicação de
qualquer índice de qualidade de água. Não se descarta, porém, a necessidade de regionalizar os
índices, em geral.
Os dados de concentrações dos parâmetros de qualidade de água mostraram-se extremamente
sensíveis à variação da vazão, pois foi observado que o impacto do uso e ocupação do solo é
refletido sobre a qualidade da água do rio em eventos de drenagem pluvial. Assim, um método é
sugerido para melhor retratar a qualidade de água de um rio, com uma visualização mais completa,
utilizando o IQACETESB e a curva de permanência de vazões.
O método parte do princípio de uma análise do gráfico “IQA versus vazão” que, pelo qual, é
possível verificar um comportamento tendencioso da qualidade da água do rio em função das
vazões. Observando na Figura 4, visualiza-se uma tendência nas amostras em melhorar a qualidade
quando as respectivas vazões diminuírem.
Segundo o gráfico, os pontos pretos são amostras em escoamento de base e os demais são
amostras durante a passagem das ondas de cheia.
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Infere-se, portando, duas possíveis observações, quando constatado ausência de cargas
pontuais de poluentes: 1) as amostras de escoamento de base apresentam os melhores estados de
qualidade de água, e; 2) as maiores vazões não apresentam, necessariamente, os piores estados de
qualidade de água, pois foi visto que há atraso do polutograma em relação ao hidrograma, neste
estudo.
Pelos dados históricos de altura linimétrica na seção de estudo, dos anos de 2005 e 2006, foi
possível gerar curvas de permanência de vazões anuais, para cada ano, através da curva-chave.

Figura 4 - Gráfico IQACETESB versus vazão.
Há casos, também, em determinadas bacias e condições, em que é observado um estado
melhor de qualidade em picos de vazões, quando ocorre o efeito first flush, onde, praticamente, toda
a massa de determinado poluente é transportada nos primeiros acréscimos de vazão e, assim, é
verificado baixas concentrações do poluente quando em vazão máxima. Também, há casos quando
a precipitação não cessa mantendo-se a vazão em um nível máximo, onde toda a massa é
transportada, praticamente, nos primeiros momentos de vazão máxima e, permanecendo esta vazão,
a concentração de determinado poluente tende a ser mínima, ocorrendo o efeito de diluição.
Foi calculado o IMEA (Índice Médio do Evento) para cada evento em época de águas altas e,
então, verificadas que a média dos IMEs apresentou qualidade aceitável.
Observando no gráfico “IQACETESB versus vazão” (Figura 4), nota-se que a qualidade da
água, quando em vazões entre 3 e 4m³/s, mostrou-se boa, exceto em período de águas baixas
(menores vazões) que apresentou qualidade ótima.
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Ante a estas observações e tendo em mãos uma estimativa das CMEs, em período de águas
altas, é possível estimar o tempo de permanência da qualidade de água com base na curva de
permanência de vazões.
Foi verificado nos anos de monitoramento que, aproximadamente, o período de estiagem
encontra-se na faixa que vai de abril a outubro (6 meses). No ano de 2005, estimou-se que as
menores vazões, de escoamento de base em período de estiagem, corresponderam 62% do tempo de
permanência. Foi observado, também, nos anos de 2005 e 2006, que as águas em escoamento de
base apresentaram vazões abaixo de 3,5m³/s (valor estimado por observação de dados planilhados).
Foi observado, pela planilha de vazões do ano de 2005, que a vazão de 3,5m³/s é igualada ou
superada em 21,6% do tempo. Com as informações acima, foi possível elaborar um gráfico de
permanência da qualidade de água. A Figura 5 mostra o gráfico da curva de permanência de vazões
do ano de 2005, com a estimativa da permanência da qualidade de água para o Rio Taquarizinho.

Figura 5 – Curva de permanência de vazões do Rio Taquarizinho, ano de 2005.
Resumindo, a curva de permanência de qualidade de água foi estimada pelos seguintes
passos:
1. Análise do Gráfico “IQACETESB versus vazão”, e verificado qual estado de qualidade que
as menores vazões apresentam (qualidade ótima);
2. Cálculo da média dos IMEs em águas altas, para caracterizar a qualidade média do rio
quando em águas altas (qualidade aceitável);
3. Observação, no histórico de dados de vazões, de um valor limite que, abaixo deste,
define as vazões de escoamento de base (3,5m³/s);
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4. Pela curva de permanência de vazões, verificar em qual porcentagem de tempo (21,6%)
que as vazões são igualadas ou superadas daquela verificada em escoamento de base
(3,5m³/s);
5. Observação, no histórico de dados de vazões, qual a porcentagem do tempo que as
vazões são de escoamento de base em período de águas baixas (62%).
Vale ressaltar que o método sugerido, de estimar uma curva de permanência da qualidade de
água, deve ser revisto, e aplicado com dados muito maiores de eventos de drenagem pluvial
amostrados, tanto em período de águas altas, como em período de águas baixas, para que, assim, o
método se torne mais confiável.
Portanto, o método apresentado é uma simples sugestão, sujeito à discussão sobre sua
validade. E quanto ao exemplo aplicado, uma simples estimativa, que necessita de mais dados para
melhor confiabilidade.
5. CONCLUSÕES

Este estudo teve como objetivo geral, avaliar a qualidade de água da drenagem pluvial, de
uma bacia rural.
Os resultados dos IQACETESB mostraram que o escoamento de base da seção de
monitoramento apresenta qualidade boa, sendo que em períodos de águas baixas este índice se
apresentou na faixa do ótimo, devido ao elevado DAES (Dias Antecedentes de Escoamento
Superficial). Este mesmo índice mostra que durante os eventos de drenagem pluvial a tendência da
qualidade da água é piorar, devido ao arraste de poluentes pela água escoada na bacia.
De fato, a metodologia de análise proposta comprova esta observação baseada na curva de
permanência de vazões x índice de qualidade da água Cetesb, revelando que quando a vazão de
escoamento de base é igualada ou superada em 3,5m³/s (21,6% do tempo) o IQACETESB pode se
apresentar numa faixa de qualidade aceitável até mesmo a ruim.
Segundo o IQASMITH os parâmetros que mais prejudicaram a variabilidade temporal do
IQACETESB foram Escherichia coli e turbidez.
O índice proposto neste estudo denominado IMEA, que representa o evento de drenagem
pluvial em sua totalidade, definiu estados de qualidade de água dos eventos na faixa do aceitável ao
ruim.
O IMEA para o evento 2 mostrou-se na faixa do bom, devido ao elevado DAES. Analisando o
IMEB em todos os eventos, observa-se que este índice se situa na faixa do péssimo, com exceção do
evento 2 que apresentou IMEB aceitável. Os parâmetros referentes aos sub-índices mínimos
calculados no IMEB foram Escherichia coli e turbidez.
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A variação do IQA é nítida e relevante, e deve ser considerada em programas de
monitoramento de qualidade de água.
A Bacia do Taquarizinho possui dimensões que normalmente ultrapassam as áreas
abrangentes de uma precipitação, o que pode ocasionar diferentes tempos de concentração. Muitas
vezes, podem ocorrer eventos na seção de estudo sem a prévia observação de precipitação local,
onde, subitamente, elevava-se o nível fluvial. No meio comercial, principalmente, tem-se observado
monitoramentos da qualidade de corpos de água, onde a freqüência das coletas são aleatórias, sem
atenção ao regime hídrico. Muitas vezes, as coletas são feitas com freqüências mensais, semestrais
etc., impreterivelmente em dias e horários estabelecidos, sem critérios quanto ao regime de
vazões/cotas que o rio se encontra.
Adotando o evento 5 como uma demonstração fictícia de um monitoramento e supondo que
as amostras tenham sido coletadas em período de águas altas, nota-se que, sem critérios que
definem a freqüência das coletas, um programa de monitoramento poderia coletar amostras em
escoamento de base e, assim, avaliaria a água, naquele período, como de qualidade boa (amostra
01). O programa de monitoramento poderia também coletar amostras em momentos críticos, sob
influência da drenagem pluvial e, assim, caracterizaria a água como ruim (amostra 03 e 04) e não
boa, como pela amostra 01. Observa-se que as amostras 01, 03 foram coletadas em um curto
intervalo de tempo (14 horas).
Em vista disso, é indispensável estabelecer critérios para a freqüência de amostragem,
baseados em informações que orientam em qual instante amostrar, para assim, melhor caracterizar o
corpo de água monitorado, segundo os objetivos do monitoramento. Tais informações, que podem
auxiliar na tomada de decisão quanto ao momento adequado da coleta de amostras de água, podem
ser o DAE (Dias Antecedentes de Estigem) ou DAES (Dias Ausentes de Escoamento Superficial),
mas principalmente, os níveis das cotas ou das vazões que o rio apresenta.
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