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RESUMO - Este trabalho apresenta uma proposta para criação de um Índice de Qualidade de Bacia
Hidrográfica– IQBH,  enfocando-se uma sub-bacia do arroio Passo Fundo, um dos tributários do
Lago Guaíba. A metodologia desenvolvida engloba outros índices de qualidade de águas brutas, tais
como indicadores de nível trófico, segundo Santos (2001) de ambientes aquáticos, indicadores
mínimos para preservação da vida aquática, índice de substâncias tóxicas e organolépticas,
CETESB (2005) e informações da região em questão, através de indicadores socio-econômicos
registrados pelo IBGE e FEEE. A modelagem matemática adotada é composta por um conjunto de
parcelas produtórias somadas. Os usos prioritários determinados através das consultas públicas
foram organizados a partir do Princípio de Pareto, também utilizado por Zimmer (2004). A partir de
então, os autores elencaram uma série de indicadores e escolheram alguns pela sua
representatividade. A partir de então consultou-se uma equipe transdisciplinar, para que os índices
fossem hierarquizados determinando-se os pesos correspondentes a cada um. Como resultado, os
valores finais permitirão valorar a qualidade da bacia, tornando o IQBH uma ferramenta no
gerenciamento dos recursos hídricos, dentro da bacia ou sub-bacia hidrográfica.

ABSTRACT - This study was to create a Hydrographic Basin Quality Index (HBQI) based on the
study of the Passo Fundo Creek sub-basin, one of the tributaries of the Guaíba Lake. The study
methodology used other raw water quality indices, such as indices of aquatic trophic levels (Santos
2001), minimum indices of aquatic life preservation, indices of toxic and organoleptic substances,
indices issued by Companhia Estadual de Tecnologia de Saneamento Ambiental  - CETESB (2005),
as well as of data about the region under study based on socioeconomic indices issued by Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (Brazilian Institute of Geography and Statistics) - IBGE, and by
FEEE. Mathematical modeling was performed using a set of sum of product terms. Priority uses,
defined by public consultation, were organized using the Pareto Principle, also used by Zimmer
(2004). Definied of priority uses, the authors selected indices and ranked uses according to
importance. After that, a multidisciplinary team was consulted to rank uses according to importance
by determining the weight of each one. The resulting values may be used to evaluate basin quality,
and the HBQI may serve as a tool to manage water resources within a selected basin or sub-basin.
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INTRODUÇÃO

Para o exercício da gestão de recursos hídricos dentro de uma bacia é necessário a utilização

de instrumentos como a outorga e o plano de bacia. Objetivando instrumentalizar os critérios

qualitativos desses instrumentos e contribuir para a gestão dos recursos hídricos de uma bacia,

indicando diretrizes, a partir de um diagnóstico, no qual sejam  respeitados os desejos da

comunidade local. desenvolve-se então o Índice de Qualidade da Bacia Hidrográfica (IQBH). Esse

índice vem se desenvolvendo desde 2005 e já foi apresentada parte dos resultados no XVI Simpósio

Sul-Sudeste de Recursos hídricos da ABRH. Nesta etapa serão apresentados e conparados os

resultados analíticos das três campanhas de coleta. Para a criação do IQBH faz-se necessário que

além dos critérios de natureza técnica, sejam levados em consideração critérios de natureza social,

que refletirão a vontade da comunidade local nos usos preponderantes dentro da bacia hidrográfica.

LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

A Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, no Rio Grande do Sul, , localiza-se entre os paralelos

29o 18’ e 33o 48’ de latitude Sul ocupando uma faixa circundante ao Lago Guaíba e adjacente à

Laguna dos Patos. Abrange as cidades de Porto Alegre, Guaíba, Barra do Ribeiro, Tapes, Eldorado

do Sul e Mariana Pimentel, além de parte dos municípios de Barão do Triunfo, Canoas, Cerro

Grande do Sul, Nova Santa Rita, Sentinela do Sul, Sertão Santana, Triunfo e Viamão, com uma área

total de 2.541,89km2, segundo a SEMA/DRH (2000). A área de estudo deste trabalho, porém, será

reduzida a uma sub-bacia limitada pela área de contribuição para o arroio Passo Fundo, onde se tem

dados de qualidade da água ao longo do curso do arroio, visualizada na figura.

Figura 1: Localização geográfica do arroio Passo Fundo e pontos de coleta.

Fonte: Modificado de Guerra (2002).

Arroio Passo Fundo
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MATERIAIS E MÉTODOS

Para a realização deste trabalho foram utilizados os resultados de consultas públicas,

indicando quais os usos prioritários dentro da bacia hidrográfica do Lago Guaíba, objetivando

constatar os anseios da população. Foram selecionado pelos autores alguns índices que pudessem

traduzir um pouco da realidade da bacia e traduzi-la em um diagnóstico, e resumidos a um número

de nove. A equipe transdisciplinar que ponderou os pesos desses nove indicadores foi composta por

dois geólogos, quatro engenheiros civis, uma arquiteta, uma bióloga, duas estudantes de biologia,

uma técnica em hidrologia e uma estudante de agronomia. Foram utilizados dados de qualidade de

águas encontradas na bibliografia nacional (relatórios, dissertações e teses), e de três campanhas de

coletada realizada pela Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN, informações sócio-

econômicas da região estudada e imagens de satélites. Foram utilizados índices já consagrados pela

bibliografia e indicadores de larga utilização pelos órgãos oficiais, como sub-índices na elaboração

do IQBH. Foi utilizado aparelho de GPS, marca/modelo Garmin Etrex Vista, para determinação das

coordenadas UTM.

O cálculo matemático do índice proposto será composto por 9 parcelas somatórias. Cada uma

delas será constituída de dois fatores produtórios, sendo um de caráter estritamente técnico e outro

que levará em conta a ponderação determinada pela equipe transdisciplinar.

Os fatores de ordem técnica, que a partir de agora serão chamados de índices, serão compostos

de sub-índices, sendo esses pertinentes a cada uso.

Onde:
Pn - corresponde aos índices de natureza técnica;
In - corresponde aos pesos ponderadores.

A partir dos resultados da pesquisa, foi constituído um valor numérico de 1 (um) a 100 (cem),

tornando-se uma nota, que se enquadrará em uma tabela de faixa de valores, constituídas das

categorias: ótima, para o intervalo de valores de 80 (oitenta) a 100 (cem);  boa para o intervalo de

60 (sessenta) a 79 (setenta e nove); regular para o intervalo de 40 (quarenta) a 59 (cinqüenta e

nove); ruim para o intervalo de 20 (vinte) a 39 (trinta e nove) e categoria péssima, para o intervalo

de valores abaixo de 19 (dezenove).

Com o resultado numérico pode-se fazer comparações e análises compartimentais dos índices

e sub-índices, para estruturar a IQBH como uma ferramenta na gestão dos recursos hídricos dentro

de uma bacia hidrográfica.

IQBH = ΣΣΣΣΣΣΣΣ        PPii**IIii  ==  PP11**II11  ++  PP22**II22  ++  ......  ++  PPnn**IInn                        ((11))
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DETERMINAÇÃO DOS USOS PREPONDERANTES

Todos os usos prioritário ou foram determinado em diversas consultas públicas, de pré-

enquadramento, em que se realizava um questionário com a população. As reuniões foram

realizadas com os integrantes do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba e

a comunidade em sete locais, sendo esse o número de consultas públicas, resultado de um processo

legal para elaboração do Plano de Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba.

Os locais foram: em Guaíba na Câmara Municipal de Vereadores, em Porto Alegre no

auditório da EMATER, na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), no auditório da FARSUL,

na Faculdade Ritter dos Reis e na Câmara Municipal de Vereadores e também no salão paroquial da

comunidade de Douradilho no município de Barra do Ribeiro. Os questionários foram aplicados

pela empresa consultora, contratada para a elaboração do Plano de Bacia, diagnósticos e

prognósticos.

Inicialmente tabulou-se os dados das freqüências das respostas para cada uso questionado para

os segmentos e arroios da bacia do Lago Guaíba, calculando-se o percentual de respostas de cada

uso, ordenando-os de forma decrescente. A quantidade de usos prioritários tiveram um momento de

corte segundo o Princípio de Pareto por Zimmer (2004), também conhecido como "regra do 80:20",

onde se preconiza que 80% da receita de uma empresa vêm de 20% de seus clientes.

Na região do arroio Passo Fundo, os usos são: Proteção da Vida Aquática, Abastecimento de

Água Potável, Pesca, Irrigação de Arroz, Irrigação de Outras Culturas, Uso Para Banho e Esportes

Aquáticos e Pecuária. Os outros usos foram considerados secundários e portanto não entram no

cômputo geral do IQBH. A seguir, na figura 2, estão configurados os usos preponderantes já estão

discretizados os usos preponderantes de acordo com o Princípio de Pareto.

Figura 2: Configuração dos usos preponderantes determinados pela população local.

Fonte: Grupo de Trabalho Enquadramento do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Lago
Guaíba, adaptado de Zimmer (2004).

USOS ARROIO PASSO FUNDO
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Os índices selecionados pela equipe transdisciplinar são apresentados a seguir, no total de
nove:

Índice de Desenvolvimento Socio-Econômico (IDESE).

O Índice de Desenvolvimento Socio-Econômico (IDESE) criado em 2003 pela Fundação de

Economia e Estatística (FEE) é um índice sintético que tem por objetivo medir o grau de

desenvolvimento dos municípios do Rio Grande do Sul. O IDESE é o resultado da agregação de

quatro blocos de indicadores: Domicílio e Saneamento, Educação, Saúde e Renda.

Índice Social Municipal Ampliado (ISMA).

Criado pela Fundação de Economia e Estatística, procura elencar os municípios segundo suas

condições sociais e econômicas. Para compor o estudo, levou-se em consideração a situação do

município em relação a quatro blocos de indicadores: Condições de Domicílio e Saneamento,

Educação, Saúde e Renda. O ISMA resulta da média destes índices de cada um dos blocos, variando

de 0 a 1, sendo que quanto mais próximo de 1, melhor será sua condição no bloco de indicadores ou

no ISMA.

Índice De Desenvolvimento Humano (IDH).

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M), foi desenvolvido e calculado em

parceria pelo Programa das Nações Unidas e Desenvolvimento (PNUD), Instituto de Pesquisas

Econômicas e Aplicada (IPEA) e Fundação João Pinheiro. O IDH-M originou-se do Índice de

Desenvolvimento Humano (IDH), criado pela Organização das Nações Unidas e concebido para

comparar países.

Índice de Desenvolvimento Urbano (IDU).

As variáveis consideradas na composição do índice são as seguintes: Energia Elétrica:

considera-se a variável consumo domiciliar em MWh; Telefone: considera-se a variável número de

terminais de uso residencial; Água e Esgoto: Refere-se à variável número de domicílios com

abastecimento de água e número de domicílios ligados à rede geral ou ao sistema de fossa séptica,

ligadas à rede pluvial. Na composição desta variável o abastecimento de água teve um peso de 0,65

e esgoto sanitário de 0,35; Lixo: considera-se a variável número de domicílios com algum tipo de

coleta; Educação: Refere-se à variável número de matrículas escolares de pré, 1º e 2º grau; Saúde:

considera-se a variável número de leitos hospitalares; Comércio: Leva-se em consideração a

variável número de empregos existentes neste setor, como estimativa do atendimento ao consumo.

A fim de facilitar uma melhor compreensão do panorama da realidade urbana do estado do

Rio grande do Sul, os índices (IDU) resultantes por municípios foram interpretados com os

correspondentes dados de população, PIB e PIB per capita.
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Índice de Qualidade do Ar (IQar).

O Índice de Qualidade do Ar (IQar), tem como objetivo principal proporcionar à população o

entendimento sobre a qualidade do ar local, em relação a diversos poluentes atmosféricos

amostrados nas estações de monitoramento. Sendo divulgados através de um boletim da qualidade

do ar, das últimas 24 horas. O Índice de Qualidade do Ar é uma ferramenta matemática utilizada

para transformar as concentrações medidas dos diversos poluentes em um único valor adimensional

que possibilita a comparação com os limites legais de concentração para os diversos poluentes

(Padrões de Qualidade do Ar - PQAr). O IQar proposto pela FEPAM é obtido através de uma função

linear segmentada, na qual os pontos de inflexão representam os Padrões Nacionais de Qualidade do

Ar e os critérios para episódios agudos da poluição do mesmo estabelecidos conforme a Resolução

CONAMA n.º 03 de 28/06/1990, para seis poluentes atmosféricos, a saber: partículas totais em

suspensão, partículas inaláveis, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, ozônio, e monóxido de

carbono.

Fator de erodibilidade (K).

A erodibilidade do solo tem sido consagrada em modelos de erosão pelo parâmetros K

estando o seu valor determinado para muitos solos agrícolas no Brasil, independente de se dispor da

sua metodologia empregada para o cálculo, contempla-se fatores como a textura, a permeabilidade

dos solos, a estrutura e o conteúdo de matéria orgânica. Para esse trabalho usou-se o nomograma,

após a caracterização do solo da região estudada.

Índice de qualidade de água bruta para fins de Abastecimento Público (IAP).

Desenvolvido pela CETESB, o IAP será o produto da ponderação dos resultados atuais do

IQA (Índice de Qualidade de Águas) e do ISTO (Índice de Substâncias Tóxicas e Organolépticas),

que é composto pelo grupo de substâncias que afetam a qualidade organoléptica da água, bem como

de substâncias tóxicas, incluindo metais, além de resultados do teste de Ames (genotoxicidade) e do

Potencial de Formação de Trihalometanos (THMPF). Assim, o índice será composto por três grupos

principais de parâmetros.

Índice de qualidade de água para a proteção da Vida Aquática (IVA).

Desenvolvido pela CETESB, o IVA tem o objetivo de avaliar a qualidade das águas para fins

de proteção da fauna e flora em geral, portanto diferenciado de um índice para avaliação da água

para o consumo humano e recreação de contato primário. O IVA leva em consideração a presença e

concentração de contaminantes químicos tóxicos, seu efeito sobre os organismos aquáticos

(toxicidade) e dois dos parâmetros considerados essenciais para a biota (pH e oxigênio dissolvido),

parâmetros esses agrupados no IPMCA - Índice de Parâmetros Mínimos para a Preservação da Vida

Aquática, bem como o IET - Índice do Estado Trófico de Carlson, segundo CETESB (2005)
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modificado por Toledo, segundo CETESB (2005). Desta forma, o IVA fornece informações não só

sobre a qualidade da água em termos ecotoxicológicos, como também sobre o seu grau de trofia.

Índice de Qualidade e Eficiência dos serviços de limpeza Urbana (IQEslu).

Desenvolvido por Deus (2000), relaciona diversos sub-índices de ordem operacional,

ambiental, social e econômico, procura classificar o nível e qualidade dos serviços de limpeza

pública urbana dos municípios, ajudando a detectar problemas e auxiliando na elaboração de

diagnósticos para esse tipo de serviço.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No dia 28 de fevereiro de 2005 foi realizada a primeira coleta de dados, na nascente e na foz

do arroio Passo Fundo nas coordenadas UTM: 467442E, 6663645N e 453638E, 6663330N

respectivamente.

As análises foram elaboradas pelo Laboratório Central da Companhia Riograndense de

Saneamento – CORSAN, onde obtiveram-se os resultados que estão descritos e enquadrados em

classe de uso conforme a Resolução nº357/05, que gerou a tabela 1 a seguir.

O levantamento de campo foi realizado no auge de um período de severa estiagem no Estado

do Rio Grande do Sul. Conforme verifica-se na tabela 1, os resultados para a foz indicam uma

qualidade de água muito baixa e bastante crítico, indicando que, provavelmente, a maior parte do

líquido coletado era composto por efluentes domésticos e de pequenas atividades econômicas e

agrícolas.

Tabela 1: Resultados das análises da qualidade da água em dois pontos do arroio Passo Fundo.
28/2/2005  24/05/05 14092005

foz do arroio nascente foz do arroio nascente foz do arroio nascente
Parâmetros valor [C] valor [C] valor [C] valor [C] valor [C] valor [C] unidades
DBO5 293 2.6 3,7 1,7 2,4 1,1 mg/L-O2

Fenóis 0.014 0 0 0 0 0 mg/L-fenóis
Fosfato total 115 0.03 0,91 0,04 0,33 <,025 mg/L-P
Nitratos 2,19 0,029 0,4 0,037 0,54 0,081 mg/L-N
Nitritos 0,001 0,003 0,014 0,009 0,042 0,006 mg/L-N
N - amoniacal 24,9 0,1 1 0,1 0,3 <0,10 mg/L-N
Oxigênio dissolvido 0 4,8 5,5 6,1 8 7,2 mg/L-O2

pH 2,6 7,5 6,4 7,2 6,7 6,6 -
Sólidos totais 3496 76 141 71 199 63 mg/L
Surfactantes 0,3 0,05 0,06 0,01 0,01 0,01 mg/L-LAS
Turbidez 11 4,9 40 5,4 160 14 NTU
Nitrogênio orgânico 16,5 0,4 0,3 0 1,1 <0,4 mg/L-N
Coliformes Fecais 70 80 14136 8 3441 55 NMP/100mL
Clorofila a 0 4,7 0 2,6 ND 1,9 ug/L
Feofitina 1,12 1,28 2,1 1,8 7,1 1,6 ug/L
Cianofícias 6,3 36,1 - - - - UPA/mL
Clorofíceas 0 12 - - - - UPA/mL
Diatomáceas 0,8 5,4 - - - - UPA/mL
Fitoflagelados 2,1 182 - - - - UPA/mL
Alumínio total 22,3 0,373 3,3 0,515 12 0,576 mg/L



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 8

Cádmio total ND ND 7,7 1,5 5,5 ND mg/L
Chumbo total ND ND 0,059 0,008 0,03 ND mg/L
Cromo total <0,05 ND ND 0,011 ND ND mg/L
Cobre total 0,1 ND 0,05 ND <LQM ND mg/L
Ferro total 13,6 1,2 3,3 1,1 3,9 0,78 mg/L
Manganês total 1,8 0,165 0,188 0,061 0,091 0,051 mg/L
Mercúrio total ND ND ND ND ND ND mg/L
Níquel total 0,037 ND 0,063 ND 0,096 ND mg/L
Zinco total 0,46 ND ND ND ND ND mg/L

As ponderações de peso para cada índice, determinados pela equipe transdisciplinar ficaram

da seguinte forma:

IAP=18%, IVA=15%, IQar=10%, IQEslu=5%, Fator K=5%, IDH=10%, IDESE=10%,

ISMA=12% e IDU=15%. Esses pesos foram aplicados às notas atribuídas aos sub-índices

resultando no desempenho de cada sub-índice, discriminados no quadro 1 a seguir.

Com base nesses dados de qualidade da água foi estabelecida a composição e valoração dos

sub-índices na composição geral indicador IQBH. A seguir no quadro 1 é apresentado o resultado

final.

Quadro 1: resultados dos sub-índices que compõem o IQBH e o resultado final.
Desempenho

28/2/2005  24/05/05 140905
Pesos (%) Foz Nascente Foz Nascente Foz Nascente

IAPcetesb 18 1,07 14,85 6,07 15,78 3,94 15,77
IVAcetesb 15 3,3 11,25 10,44 7,73 16,41 7,73
IQar 10 9,25 9,25 9,25 9,25 9,25 9,25
IQEslu 5 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68
Fator de erodibilidade K 5 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75
IDH 10 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25
IDESE 10 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08
ISMA 12 5,46 5,46 5,46 5,46 5,46 5,46
IDU 15 7,68 7,68 7,68 7,68 7,68 7,68

ΣΣΣΣ 48,52 70,25 60,66 67,66 64,50 67,65

O gráfico a seguir, representado pela figura 3, caracteriza o desempenho do índice no decorrer

das campanhas de amostragem. Verifica-se que na foz o desempenho permanece praticamente o

mesmo enquanto na foz houve uma sensível melhora na nascente do arroio, recuperando um pouco

de sua qualidade.
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 Figura 3: Desempenho do IQBH no decorrer do tempo avaliado.

CONCLUSÕES

Como era esperado de forma intuitiva, na primeira campanha, verificou-se que a foz do arroio

Passo Fundo está extremamente degradado, observando-se o agravante da forte estiagem pelo qual o

estado do Rio Grande do Sul enfrentou nesse período. Já em uma das nascentes (Lagoão) a situação

estava um pouco melhor, apresentando um IQBH de aproximadamente 70 pontos, caracterizando-se

como  de boa qualidade.

Os dados sugerem que as águas coletadas na foz do arroio realmente sejam efluentes

domésticos e de pequenas atividades comerciais e industriais, demonstrado pelos resultados das

análises.

A qualidade da foz só não foi caracterizada como pior porque os sub-índices de Qualidade

Social induziram a média para cima, uma vez que os ponderadores sociais referem-se a todo o

município, não estratificando a região da foz ou nascente.

Verifica-se que o OD na nascente enquadrou-se como classe 3, por apresentar uma

concentração de 4mg/L-O2. Sugere-se que seja por baixa taxa de oxigenação da nascente,  que

encontra-se em um pequeno vale, e também não havia recebido recarga pluviométrica nos últimas

semanas.

Para as outras campanha verificou-se uma sensível melhora na qualidade da bacia graças ao

restabelecimento do regime fluvial normal, ou seja, as vazões aumentaram e a estiagem não

persistiu. Entretanto as condições da foz ainda representam motivo de preocupação.

Levando em conta que uma das principais dificuldades a ser enfrentada são os dados de

qualidade da água, sugere-se que o efetivo acompanhamento seja precedido de análises físico-

químicas e bacteriológicas e que seja adotado um sistema de pesquisa de preferência de uso junto
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aos usuários, envolvimento e participação de todos os segmentos presentes na região: poder público

federal, estadual, municipal e principalmente a comunidade.

Tendo em vista a reduzida representatividade dos segmento dos usuários, população e órgãos

governamentais, durante a consulta de pré-enquadramento nesta região, bem como o reduzido

número de análises de qualidade da água, não foi obtido a real situação da foz e nascente.

Sugere-se então que sejam realizadas novas consultas públicas na região, com envolvimento

de todos os atores da bacia, assim como a continuidade do monitoramento da qualidade da água, de

forma continuada e freqüente, bem como, seja feita classificação de imagens de satélite, para a

criação de mais um sub-índice, que terá como escopo a intensidade da mata ciliar ao longo do curso

d’água e principalmente nas nascentes.

Com esses resultados espera-se obter um diagnóstico mais condizente com a realidade

determinando diretrizes mais eficientes para a realização do Plano de Bacia.
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