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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS NA REGIÃO 

METROPOLITANA DE FORTALEZA-CE: estudo de caso dos açudes Gavião, 

Pacoti e Riachão 

Soraia Tavares de S. Gradvohl1; Marcos Erick R. da Silva2; Francisco das Chagas Neto3 & 

Antônio Idivan V. Nunes4; Marisete Dantas de Aquino5& Eliezer F. Abdala Neto6 

RESUMO --- A qualidade da água é indicada a partir da análise de diversos parâmetros físicos, 
químicos e biológicos, que representam poluentes quando alcançam valores superiores aos 
estabelecidos para determinado uso. O Índice de Qualidade de Água (IQA) é obtido através de uma 
metodologia que pondera diversos parâmetros físico-químicos e microbiológicos da água. Para este 
estudo, foram selecionados os açudes que fazem parte do sistema de abastecimento de água da 
região metropolitana de Fortaleza: Gavião, Pacoti e Riachão. Para o cálculo do IQA, foram 
utilizados os métodos da CETESB (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado 
de São Paulo) e da NSF (National Sanitation Foundation), além da utilização das equações 
definidas pelo IMGA (Instituto Mineiro de Gestão das Águas). O IQA calculado indicou um nível 
de qualidade ruim com os três métodos e para os três açudes, mas é importante que seja realizada 
uma análise detalhada de cada parâmetro para caracterizar de fato a água.  

ABSTRACT --- The water quality is indicated with the analysis of several physical, chemical and 
biological parameters that represent pollutants when they reach values superior than establish values 
for specific using. The water quality index (WQI) is obtained with a methodology that ponders 
some physical, chemical and microbiological water parameters. For this paper, the dams of the 
water supply system of the metropolitan region of Fortaleza are selected: Gavião, Pacoti and 
Riachão. To calculate the WQI, the methods of CETESB (Environmental Engineering Technology 
Company of the State of São Paulo) and NSF (National Sanitation Foundation) were used, beyond 
the utilization of the equations defined by IMGA (Water Management Institute of Minas Gerais). 
The WQI calculated indicated a bad quality level using the three methods and for the tree studied 
dams, but it is important to do a detailed analysis of each parameter to really characterize the water. 
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1 - INTRODUÇÃO 

A qualidade da água é um termo que não se restringe à determinação da pureza da mesma, 

mas às suas características desejadas para os seus diversos usos. Tanto as características físicas, 

químicas como as biológicas da água podem ser alteradas. Na maioria dos casos essa alteração é 

causada pela poluição, que pode ter diversas origens. Alterações no sistema aquático conduzem a 

prejuízos econômicos para a região, que vão desde a redução da captura da pesca até o aumento do 

custo de aquisição e tratamento da água. 

Para caracterizar a qualidade da água, são utilizados diversos parâmetros, os quais 

representam as suas características físicas, químicas e biológicas. Esses parâmetros são indicadores 

da qualidade da água e representam impurezas quando alcançam valores superiores aos 

estabelecidos para determinado uso (BILICH; LACERDA, 2005). 

Varias técnicas para elaboração de índice de qualidade de água (IQA) têm sido usadas, sendo 

a mais empregada aquela desenvolvida pela National Sanitation Foundation Institution (NSF) e 

usada em países como EUA, Brasil, Inglaterra (Oliveira, 1993; Orea, 1998 apud TOLEDO; 

NICOLELLA, 2002). Outros índices foram desenvolvidos baseados em características físico-

químicas da água, como o de Liebmann, Harkins; além de índices baseados em características 

biológicas, comumente associados ao estado trófico dos rios (TOLEDO; NICOLELLA, 2002).  

Os índices de qualidade contemplam um grau de subjetividade, pois dependem da escolha das 

variáveis que constituirão os indicadores principais das alterações da qualidade de água. Estes 

índices são baseados em técnicas estatísticas e favorecem a determinação dos indicadores mais 

característicos do corpo de água em estudo, embora não permitam generalizações para todos os 

corpos de água, já que cada sistema hídrico, em princípio, possui sua característica peculiar (Haase 

et al., 1989 apud TOLEDO; NICOLELLA, 2002). Por outro lado, como instrumento de avaliação 

ao longo do tempo ou do espaço, estes índices permitem acompanhar as alterações ocorridas no 

eixo hidrográfico (TOLEDO; NICOLELLA, 2002). 

As principais vantagens dos índices de qualidade de águas são: a facilidade de comunicação 

com o público não técnico, o status maior do que os parâmetros individuais e o fato de representar 

uma média de diversas variáveis em um único número, combinando unidades de medidas diferentes 

em uma única unidade. No entanto, sua principal desvantagem consiste na perda de informação das 

variáveis individuais e da interação entre as mesmas. O índice, apesar de fornecer uma avaliação 

integrada, jamais substituirá uma avaliação detalhada da qualidade das águas de uma determinada 

bacia hidrográfica (CETESB, 2007). 
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2 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

O Índice de Qualidade de Água é obtido através de uma metodologia que pondera diversos 

parâmetros físico-químicos e microbiológicos da água. Por meio deste índice, é possível estabelecer 

níveis e padrões de qualidade que possibilita o enquadramento de cursos d’água a certos valores 

estabelecidos. 

2.1 – Alguns métodos e equações utilizados para a determinação do IQA  

2.1.1 Determinação do IQA segundo a NSF 

A National Sanitation Foundation (NSF) nos Estados Unidos, através de pesquisa de opinião 

junto a vários especialistas da área ambiental, desenvolveu um índice que indica a qualidade da 

água, a partir de nove parâmetros que foram considerados os mais representativos: oxigênio 

dissolvido (OD), coliformes fecais, potencial hidrogeniônico (pH), demanda bioquímica de 

oxigênio (DBO), nitrato total, fosfato total, temperatura, turbidez e sólidos totais. Para cada 

parâmetro foram traçadas curvas médias da variação da qualidade da água em função das suas 

respectivas concentrações como mostrado nas figuras 1 a 5 (SEMAD, 2005). 

 

  

Fonte: NSF, 2007. 

Figura 1 – Curva média da DBO e do OD. 
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Fonte: NSF, 2007. 

Figura 2 – Curva média dos coliformes fecais e do nitrato. 

 

  
Fonte: NSF, 2007. 

Figura 3 - Curva média do pH e da temperatura. 

 

  
Fonte: NSF, 2007. 

Figura 4 – Curva média dos sólidos dissolvidos totais e do fosfato. 
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Fonte: NSF, 2007. 

Figura 5 – Curva média da turbidez. 

 

A cada parâmetro foi atribuído um peso, listados no Quadro 1, de acordo com sua importância 

relativa no cálculo do IQA. 

 

Quadro 1 - Peso dos parâmetros utilizados para o cálculo do IQA. 

Parâmetro Peso (wi) 

OD (% OD) 0,17 

Coliformes fecais (NMP/100 mL) 0,16 

pH 0,11 

DBO (mg/L) 0,11 

Nitratos (mg NO3/L) 0,10 

Fosfatos (mg PO4/L) 0,10 

Temperatura (ºC) 0,10 

Turbidez (UNT) 0,08 

Sólidos dissolvidos totais (mg/L) 0,07 

Fonte: NSF, 2007. 

 

Então, o IQA é calculado pelo produtório ponderado dos correspondentes parâmetros de 

qualidade de água conforme a equação 1: 
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IQA: índice de qualidade da água (de 0 a 100); 

qi: qualidade do i-ésimo parâmetro, obtido da respectiva "curva média de 

variação de qualidade", em função de sua concentração ou medida (de 0 a 100); 

wi: peso correspondente ao i-ésimo parâmetro, atribuído em função da sua 

importância para a qualidade (entre 0 e 1), determinado pela equação 2: 

(1) 
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n: número de parâmetros que entram no cálculo do IQA. 

(2) 

 

Os valores do IQA variam entre 0 e 100, conforme especificado na Quadro 2 a seguir: 

Quadro 2 - Nível de qualidade segundo o IQA 

Nível de Qualidade Faixa 
Excelente 91 < IQA < 100 

Bom 71 < IQA < 90 
Médio 51 < IQA < 70 
Ruim 26 < IQA < 50 

Péssimo 0 < IQA < 25 
Fonte: NSF, 2007. 

Assim definido, o IQA reflete a interferência por esgotos sanitários e outros materiais 

orgânicos, nutrientes e sólidos. 

2.1.2 Determinação do IQA segundo a CETESB 

A partir deste estudo realizado pela NSF dos Estados Unidos, a Companhia de Tecnologia de 

Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) adaptou e desenvolveu o IQA, que 

incorpora 9 (nove) parâmetros considerados relevantes para a avaliação da qualidade das águas, 

tendo como determinante principal a utilização das mesmas para abastecimento público.  

A criação 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. Dos 35 (trinta e cinco) 

parâmetros indicadores de qualidade de água inicialmente propostos, somente 9 (nove) 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 (PHILIPPI JR.; 

ROMÉRO; BRUNA, 2004).  
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Estas curvas de variação encontram-se sintetizadas em um conjunto de curvas médias para 

cada parâmetro, sendo indicado também o seu peso relativo correspondente, como apresentados nas 

figuras 6 a 10 a seguir. 

 

  

Fonte: CETESB, 2007. 

Figura 6 – Curva média dos Coliformes fecais e do pH. 

 

  
Fonte: CETESB, 2007. 

Figura 7 – Curva média da DBO e do nitrogênio total. 
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Fonte: CETESB, 2007. 

Figura 8 – Curva média do fósforo total e da temperatura. 
 

  
Fonte: CETESB, 2007. 

Figura 9 – Curva média da turbidez e dos sólidos totais. 
 

 
Fonte: CETESB, 2007. 

Figura 10 – Curva média do OD. 
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2.1.3 Determinação do IQA utilizando as equações do IMGA 

Por exemplo, para facilitar os cálculos de IQA, bem como aprimorar o seu banco de dados, o 

Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IMGA) criou um Sistema de Gerenciamento de Banco de 

Dados (SGBD), chamado de SCQA (sistema de cálculo da qualidade da água), onde foram 

definidas as respectivas equações dos parâmetros utilizados para o cálculo do IQA (SEMAD, 2005). 

Oxigênio Dissolvido 

Como a leitura em campo do oxigênio dissolvido geralmente é dada em mg/L, deve-se obter a 

porcentagem de saturação de OD, utilizando então a equação 3.  

%OD = (OD/Cs) x 100  

OD% – porcentagem de oxigênio dissolvido; 

OD – oxigênio dissolvido (mg/L); 

Cs – concentração de saturação de oxigênio dissolvido (mg/L). 

(3) 

 

A determinação da concentração de saturação de oxigênio é realizada a partir da equação 4: 

Cs = (14,2 x e-0,0212T - (0,0016 x CCl x e-0,0264T)) x  (0,994 - (0,0001042 x H))  

Cs – concentração de saturação de oxigênio (mg/L); 

T – temperatura (ºC); 

CCl – Concentração de Cloreto (mg/L); 

H – Altitude (m). 

(4) 

 

As equações 5 a 12 são utilizadas para o cálculo do qs para o parâmetro OD: 

- Para OD% saturação ≤ 100: 

qs = 100x(sen(y1))
2 - [(2,5xsen(y2) - 0,018xOD% + 6,86) x sen(y3)] + 

54

12
yy ee +

 
(5) 

y1 = 0,01396 x OD% + 0,0873 (6) 

y2 = ( )% 27
56

x OD
π

−  
(7) 

y3 = ( )% 15
85

OD
π

− −  
(8) 

y4 = 
( )

10

65% −OD
 

(9) 

y5 = 
( )

10

%65 OD−
 

(10) 

- Para 100 < OD% saturação ≤ 140: 

qs = -0,00777142857142832x(OD%)2+1,27854285714278xOD%+49,8817148572 (11) 
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- Para OD% saturação > 140: 

qs = 47,0 (12) 

Coliformes fecais 

Para o cálculo do qs para o parâmetro Coliformes Fecais são utilizadas as seguintes equações. 

- Para CF ≤ 105 NMP/100mL: 

qs = 98,24034 - 34,7145x(log(CF)) + 2,614267x(log (CF))2 + 0,107821x(log(CF))3 (13) 

- Para CF > 105 NMP/100mL: 

qs = 3,0 (14) 

pH 

Para o parâmetro (pH) são definidas as equações 15 a 20 para o cálculo do qs: 

- Para pH ≤ 2,0: 

qs = 2,0 (15) 

- Para 2,0 < pH ≤ 6,9: 

qs = - 37,1085 + 41,91277xpH - 15,7043xpH2 + 2,417486x pH3 - 0,091252xpH4 (16) 

- Para 6,9 < pH ≤ 7,1: 

qs = - 4,69365 - 21,4593xpH - 68,4561x pH2 + 21,638886xpH3 - 1,59165x pH4 (17) 

- Para 7,1 < pH ≤ 12: 

qs = -7.698,19 + 3.262,031xpH - 499,494xpH2 + 33,1551xpH3 - 0,810613xpH4 (18) 

- Para pH > 12,0: 

qs = 3,0 (19) 

DBO 

Para o cálculo do qs para o parâmetro DBO são utilizadas as equações 20 e 21: 

- Para DBO ≤ 30 mg/L: 

qs = 100,9571-10,7121xDBO+0,49544xDBO2-0,011167xDBO3+0,0001xDBO4 (20) 

- Para DBO > 30,0 mg/L: 

qs = 2,0 (21) 

Nitrato total 

Para o cálculo do qs para o parâmetro Nitrato Total (NO3) as equações utilizadas são as 22, 

23, 24 e 25: 

- Para NO3 ≤ 10 mg/L: 

qs = -5,1 x NO3 +100,17 (22) 
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- Para 10 < NO3 ≤ 60 mg/L: 

qs = -22,853 x ln(NO3) + 101,18 (23) 

- Para 60 < NO3 ≤ 90 mg/L: 

qs = 10.000.000.000 x (NO3)
-5,1161 (24) 

- Para NO3 > 90 mg/L: 

qs = 1,0 (25) 

Fósforo total 

Para o parâmetro fosfato total (PO4) utilizam-se as equações 26 e 27 para o cálculo do qs: 

- Para PO4 ≤ 10 mg/L: 

qs = 79,7 x (PO4 + 0,821)-1,15 (26) 

- Para PO4 > 10,0 mg/L: 

qs = 5,0 (27) 

Turbidez 

Para o cálculo do qs para o parâmetro turbidez são definidas as equações 28 e 29: 

- Para Tu ≤ 100: 

qs = 90,37 x e(-0,0169 x Tu) – 15 x cos(0,0571 x (Tu-30)) + 10,22 x e(-0,231 x Tu) - 0,8 (28) 

- Para Tu > 100: 

qs = 5,0 (29) 

Sólidos totais 

Para o cálculo do qs para o parâmetro sólidos totais as equações 30 e 31 são assim definidas: 

- Para ST ≤ 500: 

qs = 133,17xe(-0,0027xST) - 53,17xe(-0,0141xST )+ [(-6,2xe(-0,00462xST))xsen(0,0146xST)] (30) 

- Para ST > 500: 

qs = 30,0 (31) 

Temperatura 

Tendo em vista que as equações e as curvas desenvolvidas pela NSF, levam em consideração 

as características dos corpos de água e variações climáticas dos EUA, sendo a variação de 

temperatura de equilíbrio o principal parâmetro afetado, para a realidade brasileira, os ambientes 

não recebem cargas térmicas elevadas e, portanto, as equações não condizem, já que a variação da 

temperatura de equilíbrio é próxima de zero, então se tem que: ∆T ≈ 0. Para esta condição utiliza-se 

a equação 32, onde: 
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- Para -0,625 < ∆T ≤ 0625: 

qs = 4,8 x ∆T + 93 

qs = 93 

(32) 

3 – MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 - Localização da área de estudo 

O abastecimento de água da cidade de Fortaleza é feito através de três reservatórios: açude 

Gavião, açude Riachão e açude Pacoti (Figura 11). 

 

 
Fonte: AQUINO et al., 2005. 

Figura 11 – Esquema do Sistema de Abastecimento de Água de Fortaleza – CE. 

3.1.1. Características gerais do Açude Gavião 

O açude foi construído em 1973 no município de Pacatuba, através do barramento do rio 

Cocó, como parte de um grande projeto de ampliação do sistema de abastecimento de Fortaleza, 

sendo em seguida denominado de “Pacoti-Riachão-Gavião”. Possui capacidade de armazenamento 

de 32,9 milhões de m3, com uma bacia hidráulica de 5,82 ha e bacia hidrográfica de 94,54 km2.  

Junto a este açude está implantada uma Estação de Tratamento de Água (ETA-Gavião), com 

capacidade nominal de 6,9 m3/s, do tipo convencional (AQUINO et al., 2005). 

Segundo dados do CPTEC - Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos o açude 

gavião encontra-se a uma altitude de 221 m (CPTEC, 2007a). 

Segundo monitoramento realizado no período de dezembro de 2005 a dezembro de 2006, o 

açude possui como características necessárias para o cálculo do IQA os seguintes valores médios 

indicados no Quadro 3: 
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Quadro 3 – Parâmetros do monitoramento do Açude Gavião. 

PARÂMETROS VALOR MÉDIO UNIDADE 
Cloretos 135,16 mg/L Cl 
Fósforo Total 0,12 mg/L P 

Nitratos 0,10 mg/L NO3 

Fosfatos 0,05 mg/L PO4 
Sól. Dissolv. Totais 355,44 mg/L 

DBO 85,29 mg/L O2 
Nitrogênio Total 0,26 mg/L 
pH 7,70   
Turbidez 48,37 NTU 

OD 0,61 mg/L O2 
Coliformes Totais 7,16 NMP/100mL 

Fonte: COGERH (2006). 

3.1.2. Características gerais do Açude Pacoti 

O açude Pacoti, localizado no município de Horizonte, foi construído em 1981 através do 

barramento do rio Pacoti. O reservatório possui a maior capacidade de armazenamento dentre 

aqueles que compõem o sistema de abastecimento d’água de Fortaleza: 380,0 milhões de m3. 

Apresenta uma bacia hidráulica com 3.700,00 ha e bacia hidrográfica de 1.077,73 km2. Recebe água 

dos açudes Pacajus e Ererê e se comunica com o açude Riachão (AQUINO et al., 2005). 

Segundo dados do CPTEC - Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos o município 

de horizonte encontra-se a uma altitude média de 61 m (CPTEC, 2007b). 

O açude Pacoti possui como características necessárias para o cálculo do IQA os seguintes 

valores médios indicados no Quadro 4, conforme monitoramento realizado no período de dezembro 

de 2005 a dezembro de 2006: 

 

Quadro 4 – Parâmetros do monitoramento do Açude Pacoti. 

PARÂMETROS VALOR MÉDIO UNIDADE 
Cloretos 167,08 mg/L Cl 
Fósforo Total 0,10 mg/L P 

Nitratos 0,11 mg/L NO3 

Fosfatos 0,04 mg/L PO4 
Sól. Dissolv. Totais 410,36 mg/L 

DBO 74,68 mg/L O2 
Nitrogênio Total 0,40 mg/L 
pH 7,70   
Turbidez 38,53 NTU 

OD 0,73 mg/L O2 
Coliformes Totais 66,49 NMP/100mL 

Fonte: COGERH (2006) 
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3.1.3. Características gerais do Açude Riachão 

Este açude, localizado no município de Itaitinga, foi concluído em 1981, através do 

barramento do rio Pacoti. Possui capacidade de 46,9 milhões de m3. Apresenta uma bacia hidráulica 

de 5,65 ha e bacia hidrográfica de 33,68 km2. Ele recebe água do açude Pacoti e depois a água é 

transferida para o açude Gavião (AQUINO et al., 2005). 

Segundo dados prefeitura municipal de Itaitinga o município encontra-se a uma altitude média 

de 67 m com relação ao nível do mar (PMI, 2007). 

Por fim, também de acordo com o monitoramento realizado no período de dezembro de 2005 

a dezembro de 2006, o açude Riachão possui como características necessárias para o cálculo do 

IQA os seguintes valores médios indicados no Quadro 5: 

 

Quadro 5 – Parâmetros do monitoramento do Açude Riachão. 

PARÂMETROS VALOR MÉDIO UNIDADE 
Cloretos 173,25 mg/L Cl 
Fósforo Total 0,10 mg/L P 

Nitratos 0,15 mg/L NO3 

Fosfatos 0,07 mg/L PO4 
Sól. Dissolv. Totais 391,00 mg/L 

DBO 102,06 mg/L O2 
Nitrogênio Total 0,34 mg/L 
pH 7,68   
Turbidez 48,99 NTU 

OD 1,39 mg/L O2 
Coliformes Totais 121,96 NMP/100mL 

Fonte: COGERH (2006) 

3.2 – Cálculo do IQA 

Para o cálculo do IQA foram utilizadas as três metodologias apresentadas nas referências 

bibliográficas para que fosse realizado um estudo comparativo dos resultados. 

Os dois primeiros métodos (NSF e CETESB) baseiam-se na consulta dos valores de qs nos 

gráficos apresentados segundo os parâmetros para cada caso. A partir das leituras dos valores de qs 

nos gráficos os valores foram lançados numa planilha elaborada no Excel para o cálculo do IQA. 

Já no caso do terceiro (IMGA), as equações indicadas foram lançadas no também Excel onde 

foi elaborada uma planilha de cálculo automática tanto para obtenção dos valores de qs quanto, 

como nos casos anteriores, para o cálculo do IQA propriamente dito. 

Para o cálculo do IQA outro dado necessário é a temperatura média local e para este caso a 

temperatura média local considerada para o ano de 2006 foi de 26,58ºC, segundo dados do CPTEC 

- Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC, 2007c). 
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4 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Para o açude Gavião a planilha de cálculo dos qs’s segundo as equações do IMGA encontra-se 

indicada no Quadro 6. E os Quadros 7 e 8, indicam o cálculo do IQA segundo CETESB, NSF e com 

os dados da planilha (IMGA), respectivamente. 

 

Quadro 6 – Planilha de cálculo dos qs’s do açude Gavião. 

CÁLCULO DOS QS's - AÇUDE GAVIÃO 

DADOS 
RESULTADOS 

PARCIAIS 
RESULTADO FINAL 

PARÂMETRO 
VARIÁVEL VALOR VARIÁVEL VALOR VARIÁVEL VALOR 

T (oC) 26,58 Cs (mg/L) 7,74 qs (OD) 5,03 

CCl (mg/L) 135,16 OD (%) 7,82     

H (m) 221,00 y1 0,20     

OD (mg/L) 0,61 y2 -1,08     

    y3 -0,27     

    y4 -5,72     

OD 

    y5 5,72     
COLIFORMES CF (NMP/100mL) 7,2E+00     qs (CF) 70,54 
pH pH 7,70     qs (pH) 91,26 
DBO DBO (mg/L) 85,29     qs (DBO) 2,00 

NITRATO TOTAL NO3 (mg/L) 0,10     qs (NO3) 99,65 

FÓSFORO TOTAL PO4 (mg/L) 0,05     qs (PO4) 93,30 
TURBIDEZ Tu (NTU) 48,37     qs (Tu) 31,63 
SÓLIDOS TOTAIS ST 355,44     qs (ST) 51,72 

TEMPERATURA ∆T 0,00     qs (∆T) 93,00 

 

Quadro 7 – Planilha de cálculo do IQA do açude Gavião segundo a CETESB. 

Parâmetros 
wi 

(CETESB) 
Valor do 

parâmetro 
Valor do 
Gráfico 

qiwi 

Coliformes (NMP/100mL) 0,15 7,16 72 1,8993 
pH 0,12 7,70 90 1,7160 
DBO (mg/L) 0,10 85,29 2 1,0718 
Nitrogênio (mg/L) 0,10 0,26 98 1,5817 
Fósforo (mg/L) 0,10 0,12 98 1,5817 
Variação de Temperatura (ºC) 0,10 0 93 1,5734 
Turbidez (NTU) 0,08 48,37 40 1,3433 
Sólidos (mg/L) 0,08 355,44 54 1,3759 
OD (%) 0,17 7,82 6 1,3561 

IQA  34,46 
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Quadro 8 – Planilha de cálculo do IQA do açude Gavião segundo a NSF. 

Parâmetros wi (NSF) 
Valor do 

parâmetro 
Valor do 
Gráfico qiwi 

Valor 
Calculado qiwi 

Coliformes (NMP/100mL) 0,16 7,16 75 1,9758 70,54 1,9953 
pH 0,11 7,70 90 1,6430 91,26 1,6405 
DBO (mg/L) 0,11 85,29 2 1,0792 2,00 1,0792 
Nitrato (mg/L) 0,10 0,10 98 1,5843 99,65 1,5817 
Fosfato (mg/L) 0,10 0,05 98 1,5739 93,30 1,5817 
Variação de Temperatura (ºC) 0,10 0 93 1,5734 93,00 1,5734 
Turbidez (NTU) 0,08 48,37 40 1,3183 31,63 1,3433 
Sólidos (mg/L) 0,07 355,44 53 1,3181 51,72 1,3204 
OD (%) 0,17 7,82 6 1,3163 5,03 1,3561 

IQA  31,44   33,45 
 

Já a planilha de cálculo dos qs’s segundo as equações do IMGA encontra-se indicada no 

Quadro 9 e o Quadro 10, indica o cálculo do IQA segundo a NSF e com os dados da planilha 

(IMGA). O Quadro 11 a seguir apresenta o cálculo do IQA para o açude Pacoti segundo a 

CETESB. 

 

Quadro 9 – Planilha de cálculo dos qs’s do açude Pacoti. 

CÁLCULO DOS QS's - AÇUDE PACOTI 

DADOS 
RESULTADOS 

PARCIAIS 
RESULTADO FINAL 

PARÂMETRO 
VARIÁVEL VALOR VARIÁVEL VALOR VARIÁVEL VALOR 

T (oC) 26,58 Cs (mg/L) 7,85 qs (OD) 5,67 

CCl (mg/L) 167,08 OD (%) 9,34     

H (m) 61,00 y1 0,22     

OD (mg/L) 0,73 y2 -0,99     

    y3 -0,21     

    y4 -5,57     

OD 

    y5 5,57     
COLIFORMES CF (NMP/100mL) 6,6E+01     qs (CF) 44,30 
pH pH 7,70     qs (pH) 91,32 
DBO DBO (mg/L) 74,68     qs (DBO) 2,00 

NITRATO TOTAL NO3 (mg/L) 0,11     qs (NO3) 99,60 

FÓSFORO TOTAL PO4 (mg/L) 0,04     qs (PO4) 94,43 
TURBIDEZ Tu (NTU) 38,53     qs (Tu) 33,07 
SÓLIDOS TOTAIS ST 410,36     qs (ST) 44,08 

TEMPERATURA ∆T 0,00     qs (∆T) 93,00 
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Quadro 10 – Planilha de cálculo do IQA do açude Pacoti segundo a NSF. 

Parâmetros 
wi 

(NSF) 
Valor do 

parâmetro 
Valor do 
Gráfico qiwi 

Valor 
calculado qiwi 

Coliformes (NMP/100mL) 0,16 66,49 50 1,8700 44,30 1,8341 
pH 0,11 7,70 90 1,6405 91,32 1,6431 
DBO (mg/L) 0,11 74,68 2 1,0792 2,00 1,0792 
Nitrato (mg/L) 0,10 0,11 98 1,5817 99,60 1,5843 
Fosfato (mg/L) 0,10 0,04 99 1,5833 94,43 1,5758 
Variação de Temperatura 
(ºC) 0,10 0 93 1,5734 93,00 1,5734 
Turbidez (NTU) 0,08 38,53 46 1,3584 33,07 1,3230 
Sólidos (mg/L) 0,07 410,36 47 1,3093 44,08 1,3035 
OD (%) 0,17 9,34 7 1,3921 5,67 1,3430 

IQA  32,30   29,59 
 

Quadro 11 – Planilha de cálculo do IQA do açude Pacoti segundo a CETESB. 

Parâmetros 
wi 

(CETESB) 
Valor do 

parâmetro 
Valor do 
Gráfico qiwi 

Coliformes (NMP/100mL) 0,15 66,49 50 1,7982 
pH 0,12 7,70 89 1,7137 
DBO (mg/L) 0,10 74,68 2 1,0718 
Nitrogênio (mg/L) 0,10 0,40 98 1,5817 
Fósforo (mg/L) 0,10 0,10 98 1,5817 
Variação de Temperatura (ºC) 0,10 0 93 1,5734 
Turbidez (NTU) 0,08 38,53 46 1,3584 
Sólidos (mg/L) 0,08 410,36 47 1,3607 
OD (%) 0,17 9,34 6 1,3561 

IQA  32,59 
 

Por fim, o cálculo do IQA para o açude Riachão segundo a CETESB encontra-se indicado no 

Quadro 12. A planilha de cálculo dos qs’s segundo as equações do IMGA encontra-se indicada no 

Quadro 13 e o cálculo do IQA segundo a NSF e com os dados da planilha (IMGA) encontra-se no 

Quadro 14. 

Quadro 12 – Planilha de cálculo do IQA do açude Riachão segundo a CETESB. 

Parâmetros 
wi 

(CETESB) 
Valor do 

parâmetro 
Valor do 
Gráfico qiwi 

Coliformes (NMP/100mL) 0,15 121,96 41 1,7455 
pH 0,12 7,68 89 1,7137 
DBO (mg/L) 0,10 102,06 2 1,0718 
Nitrogênio (mg/L) 0,10 0,34 98 1,5817 
Fósforo (mg/L) 0,10 0,10 98 1,5817 
Variação de Temperatura (ºC) 0,10 0 93 1,5734 
Turbidez (NTU) 0,08 48,99 40 1,3433 
Sólidos (mg/L) 0,08 391,00 50 1,3675 
OD (%) 0,17 17,71 10 1,4791 

IQA  34,29 
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Quadro 13 – Planilha de cálculo dos qs’s do açude Riachão. 

CÁLCULO DOS QS's - AÇUDE RIACHÃO 

DADOS 
RESULTADOS 

PARCIAIS 
RESULTADO FINAL 

PARÂMETRO 
VARIÁVEL VALOR VARIÁVEL VALOR VARIÁVEL VALOR 

T (oC) 26,58 Cs (mg/L) 7,84 qs (OD) 10,36 

CCl (mg/L) 173,25 OD (%) 17,71     

H (m) 67,00 y1 0,33     

OD (mg/L) 1,39 y2 -0,52     

    y3 0,10     

    y4 -4,73     

OD 

    y5 4,73     
COLIFORMES CF (NMP/100mL) 1,2E+02     qs (CF) 38,18 
pH pH 7,68     qs (pH) 91,51 
DBO DBO (mg/L) 102,06     qs (DBO) 2,00 

NITRATO TOTAL NO3 (mg/L) 0,15     qs (NO3) 99,39 

FÓSFORO TOTAL PO4 (mg/L) 0,07     qs (PO4) 90,54 
TURBIDEZ Tu (NTU) 48,99     qs (Tu) 31,68 
SÓLIDOS TOTAIS ST 391,00     qs (ST) 46,68 

TEMPERATURA ∆T 0,00     qs (∆T) 93,00 

 

Quadro 14 – Planilha de cálculo do IQA do açude Riachão segundo a NSF. 

Parâmetros 
wi 

(NSF) 
Valor do 

parâmetro 
Valor do 
Gráfico qiwi 

Valor 
Calculado qiwi 

Coliformes (NMP/100mL) 0,16 121,96 43 1,8254 38,18 1,7910 
pH 0,11 7,68 90 1,6405 91,51 1,6435 
DBO (mg/L) 0,11 102,06 2 1,0792 2,00 1,0792 
Nitrato (mg/L) 0,10 0,15 98 1,5817 99,39 1,5839 
Fosfato (mg/L) 0,10 0,07 98 1,5817 90,54 1,5692 
Variação de Temperatura 
(ºC) 0,10 0 93 1,5734 93,00 1,5734 
Turbidez (NTU) 0,08 48,99 40 1,3433 31,68 1,3184 
Sólidos (mg/L) 0,07 391,00 48 1,3113 46,68 1,3087 
OD (%) 0,17 17,71 10 1,4791 10,36 1,4880 

IQA 33,14   31,89 

5 – CONCLUSÕES 

Diante da análise dos resultados encontrados neste trabalho podem ser indicadas algumas 

conclusões e considerações finais, tais como: 

� O IQA desenvolvido pela CETESB teve como base os estudos realizados pela NSF, 

apresentando, contudo mudanças quanto à seleção de alguns parâmetros, como no caso do 

nitrato, fosfato e sólidos dissolvidos totais substituídos, respectivamente, por nitrogênio 

total, fósforo total e sólidos totais. Além disso, há uma sensível diferença na ponderação 

de alguns parâmetros; 
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� Diante dos resultados obtidos do IQA observa-se que, apesar das diferenças entre os 

índices da CETESB e da NSF, não foi verificada variação significativa entre os mesmos, 

sendo enquadrados no mesmo nível de qualidade (ruim). Este mesmo fato pode ser 

observado com o cálculo utilizando as equações desenvolvidas pelo IMGA. Isto pode ser 

comprovado pelo desvio padrão que foi de 1,54 no caso do IQA para o açude Gavião, de 

1,65 para o açude Pacoti e de 1,20 para o açude Riachão; 

� A classificação final do nível de qualidade da água na realidade tem sua importância 

relacionada ao nível de tratamento ao qual a água será submetida a fim de obterem-se os 

padrões segundo os fins de utilização; 

� O IQA calculado indicou um nível de qualidade ruim com os três métodos e para os três 

açudes, mas é importante que seja realizada uma análise detalhada de cada parâmetro para 

caracterizar de fato a água. Pois, apesar de fornecer uma avaliação integrada, o IQA jamais 

substitui uma avaliação detalhada da qualidade das águas, já que pode induzir à perda de 

informação das variáveis individuais e da interação entre as mesmas. 
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