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Resumo---A
A disponibilidade e qualidade da água são responsáveis pela impulsão econômica de qualquer
região. No entanto a sua degradação ganha destaque nas últimas décadas, principalmente relacionados as
atividades desenvolvidas dentro das bacias hidrográficas. As principais fontes poluidoras estão relacionadas
à deficiência nos sistemas sanitários, despejos industriais e algumas atividades agropastoris. Essas atividades
influenciam diretamente na qualidadee da água escoada pela calha drenante. A partir destas informações, são
necessários monitoramentos e metodologias que possibilitem diagnosticar a real situação dos corpos hídricos
e que os resultados sejam de fácil entendimento para a população técnica e não
não técnica. O índice de
Qualidade de Água – IQA surge como uma metodologia de fácil entendimento e abrange importantes
parâmetros de análise de água superficial. Neste estudo, buscou
buscou-se
se analisar o IQA desenvolvido pela
Companhia Estadual do Estado de São P
Paulo
aulo (CETESB) aplicado para o rio Suruvi, na cidade de Concórdia
– SC. Foram analisados quatro meses de coletas em três pontos distintos, nascente, ponto de captação, e
barragem. As análises incluem a avaliação do IQA com e sem o parâmetro de DBO (Demanda Bioquímica
de Oxigênio), a influência do OD (Oxigênio Dissolvido), a turbidez e os sólidos totais. Verificou que pela
enumeração do IQA entre 0 a 100, que o Suruvi apresenta água boa e ótima.
Abstract---The
The availability and quality of water are responsible for the economic impulse of any region.
However, degradation gained prominence in recent decades, mainly related activities within the watershed.
The main pollution sources are related to a deficienc
deficiency
y in health systems, industrial waste and some
agropastoral activities. The activities directly influence the water quality drained by trough. From this
information, are needed and monitoring methodologies for diagnose the real situation of water resources and
the results easy to understand for technical and non-technical
non technical people. The Water Quality Index - WQI
emerges as a methodology easy to understand and covers important parameter analysis of surface water. This
study aimed to examine the WQI - Cetesb Sur
Suruvi River in the town of Concordia - SC. Four months of
samples were analyzed in three distinct source points, pickup point and dam. The analysis include the
assessment of the IQA with and without the parameter BOD (Biochemical Oxygen Demand), the influence
influenc
of DO (Dissolved Oxygen), turbidity and total solids. It was found from the enumeration of the IQA between
0-100
100 that the Suruvi River presents good and excellent water.
Keywords:: Water Quality Index, Parameters, Biochemical Oxygen Demand
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INTRODUÇÃO
A água tem uma grande importância não apenas para indústria e agricultura, mas sim para a
sobrevivência dos seres vivos. Sabe-se do volume hídrico disponível no Brasil é muito superior a
sua necessidade de consumo. Segundo Gabriel Filho et al., (2009), o volume no país é suficiente
para abastecer 57 vezes a seu consumo interno. No entanto, a degradação das águas superficiais,
ganha destaque nas últimas décadas. Estas alterações ambientais em grande maioria são resultantes
de habitações próximas aos corpos d’água, deficiência no tratamento de esgoto sanitário, despejos
industriais e atividades agropastoris.
As atividades desenvolvidas dentro ou nas proximidades das bacias hidrográficas
determinam a qualidade da água escoada pela calha de drenagem. Os corpos hídricos são sistemas
complexos, de modo que existem vários fatores que podem ser intervenientes na qualidade de suas
águas e na bacia hidrográfica como um todo, que vão desde ações antrópicas aos processos naturais
que se desenvolvem no ambiente aquático, nesse sentido fica explícito a importância de se
desenvolver um estudo para verificar a atual qualidade de um importante corpo hídrico onde o
mesmo é fonte de captação de água para abastecimento público local (TAKI FILHO, 2014).
A partir destas informações citadas, são necessárias avaliações que utilizem técnicas
eficientes e de fácil interpretação pelos usuários (GABRIEL FILHO et al., 2009). Para que ocorra
uma avaliação da qualidade da água, é necessária também a utilização de técnicas que envolvam um
grande número de parâmetros e suas interações. O Índice de Qualidade de Águas - IQA adaptado
pela CETESB (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental) é originário dos estudos na
“National Sanitation Foundation” dos Estados Unidos. O IQA é composto por nove parâmetros
considerados e selecionados os mais importantes para a avaliação dos cursos hídricos (D’AGUILA,
2000).
O rio, no qual será aplicado o IQA-CETESB, é o Suruvi. Considerado um dos principais
mananciais superficiais do município de Concórdia-SC, tendo sua nascente localizada na Linha
Santa Terezinha e seu deságue no Rio Uruguai, na localidade de Rui Barbosa. Este corpo hídrico é
parcialmente utilizado para abastecer a população local, apresentando-se como um recurso
superficial estratégico, onde, segundo a Portaria n° 024/79 que enquadra os cursos d’água do Estado
de Santa Catarina, classifica-o como classe 1, até a captação de água para abastecimento.
Entretanto, o cenário ambiental em que este se encontra atualmente, principalmente, em
relação ao uso e ocupação do solo nas áreas de encosta e a crescente pressão urbana no território da
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sub bacia, geram condições para a formação de processos erosivos, que somados aos despejos
inadequados oriundos de fontes domésticas, agrícolas e industriais intensificam os impactos diretos
e indiretos ao corpo d’água. Através disso, é de grande importância à realização de estudos para
verificar a qualidade desta água que esta sendo consumida pela população. Com a obtenção dos
resultados, será possível diagnosticar a atual situação do rio Suruvi e verificar se o curso pode ser
enquadrado na classe 1 conforme descrito pela Portaria estadual nº024/79.
MATERIAIS E MÉTODOS
Local de Estudo
Esta pesquisa foi desenvolvida no rio Suruvi no município de Concórdia – SC, o qual
representa um dos principais mananciais superficiais de captação de água de abastecimento local. A
nascente está localizada na Linha Santa Terezinha, desaguando no Rio Uruguai, na localidade de
Rui Barbosa. Possui área total de drenagem de aproximadamente 87,1 km², integrando o curso
hídrico com extensão aproximada de 27,9 km (BERNARDO, 2012).
A utilização do solo nas áreas de drenagem da sub bacia hidrográfica é caracterizada
principalmente pelo plantio de monoculturas agrícolas, reflorestamento de espécies arbóreas
exóticas, avicultura, suinocultura e pecuária (BERNARDO, 2012). O clima da região é classificado
como super úmido e mesotérmico do tipo temperado, com cerca de 2000 mm de precipitação anual.
A temperatura média anual é de 16ºC; sendo 10ºC a temperatura média de inverno e 22ºC a de
verão (BERNARDO, 2012).
Os pontos de coletas definidos para analisar a qualidade da água do rio Suruvi apresentam
características diferentes. Estes pontos podem ser localizados pelas coordenadas geográficas: ponto
1 x: 0404741; y: 6985040; z: 629, o ponto 2 x: 0400435; y: 6983897; z: 562 e o ponto 3 x:
0393697; y: 6977073 z: 382. A figura 1 ilustra a localização da sub bacia do Rio Suruvi e os pontos
de coletas.
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Figura 1. Localização da Sub bacia do rio Suruvi e os pontos de coletas: (1) Nascente; (2) Captação de
água; (3) Barragem no exutório. Fonte: Grupo de Pesquisa em Meio Ambiente – GEMA.

Abaixo são ilustrados os pontos de coletas de água. Iniciamos com a figura 2, com a
nascente do rio Suruvi, caracterizada pelo fundo rochoso.

Figura 2. Ponto 1, localização da nascente do Rio Suruvi (ponto de coleta 1).
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A figura 2 (ponto de coleta 2) refere-se
refere se ao local utilizado para a captação de água para
abastecimento local. Até este ponto o rio apresenta declive e é bastante sinuoso, no entanto, quando
chega a este ponto existe uma pequena barragem que auxiliar na captação de água.

Figura 3. Ponto de coleta nº 2 de captação de água (segundo ponto de monitoramento).

Outro ponto analisado, nº 3,, refere-se
se ao barramento, nesta região o rio Suruvi deságua no
rio Uruguai, sendo um dos afluentes da barragem hidrelétrica de Itá-SC
Itá SC (figura 4). Neste local o
ambiente é considerado não lótico, com características diferentes do restante do rio.

Figura 4. Ponto de coleta nº 3, barramento do rio Suruvi.

As amostragens para a determinação do IQA foram realizadas de maio a agosto de 2014.
Para os meses de maio e junho, o IQA foi realizado sem o parâmetro de DBO, já para os meses de
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julho e agosto, todos os parâmetros foram analisados. As análises laboratoriais e a pesquisa foram
realizadas em parceria com a Embrapa Suínos e Aves de Concórdia. Somente a análise de DBO
(Demanda Bioquímica de Oxigênio) foi realizada no laboratório terceirizado. As metodologias
estão em conformidade com o Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
Metodologia Aplicada
Para determinar o IQA no rio Suruvi, foi aplicada a metodologia proposta pela Companhia
de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB). O cálculo do índice
de qualidade das águas fornece resultados em uma escala de 0 a 100, obtidos através das equações
representativas das curvas de qualidade de cada parâmetro (BARROS et al., 2012).
O IQA é determinado pelo produto ponderado das qualidades estabelecidas para cada
parâmetro, conforme a expressão;

(1)
Sendo:
IQA: Índice de Qualidade das Águas (número entre 0 a 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 concentração ou media.
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.
i: Número do parâmetro, variando de 1 a 9
O somatório dos pesos de todos os parâmetros é igual a 1, conforme a expressão:

(2)
Onde:
n: Número de parâmetros que entram no cálculo do IQA (GONÇALVES, 2009).
Os parâmetros físicos relacionados ao IQA são a sólidos totais, temperatura e turbidez. Os
parâmetros químicos são pH, Nitratos, fósforo, oxigênio dissolvido, e DBO. Já os parâmetros
biológicos são os coliformes fecais.
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Cada parâmetro possui um peso, ou está relacionado à importância deles em relação ao meio
hídrico. Na tabela 1 estão ilustrados os parâmetros de acordo com seus pesos.
Tabela 1. Pesos dos parâmetros utilizados no cálculo do IQA.

PARÂMETROS

PESOS

CARACTERÍSTICA

Oxigênio dissolvido – OD (%OD)

0,17

Químico

Coliformes fecais - Escherichia coli (NMP/100mL)

0,15

Biológico

pH

0,12

Químico

Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO (mg/L)

0,10

Químico

Nitratos (mg/L NO3-)

0,10

Químico

Fosfatos (mg/L PO4-)

0,10

Químico

Variação na Temperatura (ºC)

0,10

Físico

Turbidez (UNT)

0,08

Físico

Resíduos Totais (mg/L)

0,08

Físico

Fonte: Adaptado de GONÇALVES, 2009.

Ao final das aplicações dos cálculos com os parâmetros, é possível encontrar valores que
indicaram a qualidade do rio, estes dados de valores são apresentados na tabela 2.
Tabela 2. Classificação da qualidade da água segundo IQA - CETESB.
Categoria

Ponderação

Excelente

90 < IQA ≤ 100

Bom

70 < IQA ≤ 90

Médio

50 < IQA ≤ 70

Ruim

25 < IQA ≤ 50

Muito Ruim

0 < IQA ≤ 25

Fonte: GONÇALVES, 2009.

Equipamentos utilizados
Entre os equipamentos utilizados, a grande parte das análises foi obtida pelo medidor
multiparâmetros Hanna HI9828. Esta sonda multiparâmetros é resistente a quedas e água, além de
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possibilitar informações em tempo real durante as medições (relação custo/beneficio comparado a
outras metodologias). A figura 5 ilustra a sonda multiparâmetros utilizada neste estudo.

Figura 5. Ilustração da sonda multiparâmetros Hanna HI9828. Fonte: Hanna Instruments4
RESULTADOS E DISCUSSÕES
O índice de qualidade das águas – IQA, tem como principal objetivo traduzir os alguns
parâmetros de qualidade de um determinado corpo hídrico em nota para classificá-lo, de modo a
facilitar a comunicação e entendimento com o público não técnico (BARROS et al., 2012).
Os resultados de IQA com/sem DBO estão apresentados na tabela 3, correspondente aos 4
meses de monitoramento. Nos meses de maio e junho, não houve a realização de DBO e verificou
que o índice de qualidade foi relativamente baixo em relação aos meses em que houve a realização
da DBO, demostrando a real importância deste parâmetro para realização do IQA (figura 2). Pela
análise dos resultados, a falta da DBO inviabiliza o cálculo do IQA.
Tabela 3. Resultados dos índices de Qualidade de Água da Sub bacia do Rio Suruvi
IQA dos Pontos
IQA sem
BDO

4

Datas

Nascente

Captação

Foz Da Barragem

13/05/2014

51,23

55,43

47,94

11/06/2014

53,20

55,43

49,95

Acesso: http://www.hannainst.com/Usa/prods2.cfm?id=030&ProdCode=HI%209828
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IQA dos Pontos
IQA com
DBO

Datas

Nascente

Captação

Foz Da Barragem

10/07/2014

78,70

80,76

79,25

12/08/2014

76,08

84,63

79,04

Para auxiliar o entendimento, é possível verificar em que categoria o rio está inserido pela
metodologia do IQA, apresenta a figura 6, em todos os pontos monitorados.

Figura 6. Resultados das análises mensais de IQA com/sem DBO do Rio Suruvi.
Os resultados de IQA, sem a análise de DBO, são relativamente baixos em relação aos IQA
com a DBO. A falta desta análise reduziu de qualidade ótima para boa, induzindo a um resultado
não coerente com a realidade.
Pelo levantamento dos dados, a região onde está localizada a nascente possui índice
populacional maior em relação aos demais pontos, entretanto mantem-se valores de IQA próximos
entre o ponto 1 (nascente) e 2 (captação de água). O ponto 3, onde está localizada uma barragem,
cujas características são de ambientes lêntico, diferente do restante da calha do rio e apresenta os
resultados de IQA superiores ao da nascente. A figura 7 ilustra a mapa de uso e conservação do solo
na bacia hidrográfica do Rio Suruvi e ilustra a cobertura do solo próximo aos pontos amostrais.
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Figura 7. Mapa de uso e conservação do solo na bacia hidrográfica do Rio Suruvi. Fonte: Grupo de
Pesquisa em Meio Ambiente – GEMA.

Pela análise dos cálculos de IQA, verificou-se que para alcançar os resultados verdadeiros
sobre a qualidade da água é necessário à realização das dos nove parâmetros relacionados ao índice
adaptado pela Cetesb. Os resultados indicaram que o rio pode ter a classificação como boa e ótima.
Entende-se que o relevo acidentando e o fato do leito do rio ser composto por formação rochosa
com um alto grau de declive possibilita uma maior inserção de oxigênio na água e isso faz com que
ocorra a degradação da matéria orgânica mais rapidamente.
Segundo a legislação estadual descrita na Portaria n° 024/79 estabelece o enquadramento
dos cursos d’água do Estado de Santa Catarina e classifica o Rio Suruvi como classe 1. Pelo
Conama 357/2005, rios de classe I são destinados ao abastecimento para consumo humano, com
desinfecção; à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas; à preservação dos
ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção integral; à irrigações e à recreação.
Segundo o Conama 357/2005, o índice de oxigênio dissolvido deve ser superior a 6 mg/L.
Assim, no presente estudo, algumas análises entre os três pontos estão em desconformidade. Na
figura 8, são apresentados os valores de oxigênio dissolvidos na nascente, ponto de captação e
barragem.
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Oxigênio Dissolvido
9
Oxigênio Dissolvido mg/L

8
7
Barragem

6
5

Ponto de
Captação
Nascente

4
3
2
1
0
13-mai

11-jun

10-jul

12-ago

Meses de monitamento

Figura 8. Análise de Oxigênio Dissolvido.
A figura 9 ilustra os dados de turbidez dos três pontos. Para o mês de junho houve os
maiores índices, esse fator pode ser explicado pelo fato de ter chovido nos dias que antecedeu a
coleta.

Turbidez
30

Turbidez (NTU)

25
20

Nascente

15

Ponto de
Captação

10

Barragem
5
0
13-mai

11-jun

10-jul

12-ago

Meses de monitoramento

Figura 9. Dados de Turbidez.
Segundo o Conama 357/2005, a turbidez não deve ser superior a 40 NTU e este fator
permaneceu entre o aceitável entre todas as análises.
Seguindo com a sequência dos parâmetros, buscou analisar os dados de resíduos totais e
observou que a maior concentração está no mês de agosto, possivelmente a análise aconteceu em
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um período pós-precipitação. A figura 10 ilustra aos dados medidos sobre os resíduos totais nos três
pontos amostrais.

Resíduos Totais

Resíduos Totais
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10-jul

12-ago

Meses de monitoramento

Figura 10. Dados de Resíduos Totais.
Os demais parâmetros utilizados para o cálculo de IQA serão descritos abaixo:
DBO: os valores de DBO nos três pontos estão entre 2,5 a 4,5 mg/L. Os valores de DBO
medidos na nascente são maiores que os pontos de captação e o ponto de barramento.
Coliformes fecais: variou entre 4 a 10 NMP/100mL. A maior concentração de E. Coli está na
região da nascente, onde existe mais povoamento na bacia hidrográfica.
Nitrato e fósforo apresentaram valores bem inferiores a 2 mg/L. Os índices de fósforo são
relativamente menores, com valores inferior a 1 mg/L em todas amostragens.

CONCLUSÕES
O monitoramento ocorreu em três pontos distintos, com características e importância
diferentes. Verificou-se que a nascente apresentou o menor IQA entre os pontos. No entanto, houve
uma recuperação da qualidade da água no ponto 2, indicando que o rio consegue se autodepurar
rapidamente devido à declividade da bacia e possivelmente à formação rochosa do leito do rio. A
declividade possibilita a inserção de oxigênio no meio hídrico. O ponto 2, utilizado para captação e
abastecimento humano, apresentou os melhores índices.
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O ponto 3, apesar das características diferenciadas, apresentou bons resultados. Ressaltamos
que a comparação entre o IQA com/sem DBO demonstra que o parâmetro é de fundamental
importância para a determinação qualidade, apesar de ter peso 10, no índice. Sem este dado os
valores de IQA tendem a baixar e o rio poderá não ter sua real classificação.
Em relação à análise de OD, a turbidez verificou que estes dados estão dentre os padrões da
Classe I, descrito no Conama 357/2005. O Rio Suruvi possui maior concentração de habitações nas
proximidades da sua nascente, e possivelmente esta é a fonte de maior degradação do rio.
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