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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS DO AÇUDE PETRÔNIO 

PORTELA NO ESTADO DO PIAUÍ 

Soraia Tavares de Souza Gradvohl1; Marisete Dantas de Aquino 2 & Eliezer Fares Abdala Neto3 

RESUMO --- Para caracterizar a qualidade da água, são utilizados diversos parâmetros físicos, 
químicos e biológicos. O índice de qualidade da água (IQA) 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. Para este estudo, foi selecionado como estudo de caso o 
açude Petrônio Portela localizado no município de São Raimundo Nonato no Estado do Piauí. O 
índice foi calculado a partir de nove parâmetros que foram considerados os mais representativos: 
oxigênio dissolvido (OD), coliformes fecais, pH, demanda bioquímica de oxigênio (DBO), nitrato 
total, fosfato total, temperatura, turbidez e sólidos dissolvidos totais. O resultado encontrado 
mostrou que a água encontra-se em um nível de qualidade média a ruim. É importante ressaltar que 
o IQA fornece uma avaliação integrada do meio aquático, mas não substitui uma avaliação 
detalhada da qualidade das águas. 

ABSTRACT --- Several physical, chemical and biological parameters are used to characterize the 
quality of water. The water quality index (WQI) is obtained using a methodology that ponders some 
physical, chemical and microbiological parameters of water. With this index, it is possible establish 
quality level that became possible the classification of water resources by knowing values. For this 
paper, it was selected as study case the Petrônio Portela dam located in the city of São Raimundo 
Nonato in the State of Piauí. The index was calculated using nine parameters that were considered 
the most representative: dissolved oxygen (DO), faecal coliforms, pH, biochemical oxygen demand 
(BOD), total nitrate, total phosphate, temperature, turbidity and total dissolved solids. The found 
result show that the water is in a quality level between medium and bad. It is important to notice 
that the WQI gives an integrated evaluation of the aquatic environment, but it cannot substitute a 
detailed evaluation of water quality. 
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1 - INTRODUÇÃO 

Para caracterizar a qualidade da água, são utilizados diversos parâmetros físicos, químicos e 

biológicos. Esses parâmetros representam impurezas quando alcançam valores superiores aos 

estabelecidos para determinado uso (MOTA, 2006). 

Varias técnicas para elaboração de Índice de Qualidade de Água (IQA) têm sido usadas, sendo 

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

sendo, portanto, utilizada em países como EUA, Brasil, Inglaterra (Oliveira, 1993; Orea, 1998 apud 

TOLEDO; NICOLELLA, 2002). 

De uma forma geral, os índices de qualidade são subjetivos, já que dependem da escolha das 

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

que são calculados com bases em técnicas estatísticas favorecem a determinação dos indicadores 

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

os corpos de água, pois, em princípio, cada sistema hídrico possui características peculiares (Haase 

et al., 1989 apud TOLEDO; NICOLELLA, 2002). 

As principais vantagens da determinação dos índices de qualidade de águas são a facilidade de 

comunicação com o público não técnico, um maior nível de significância comparado aos 

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. Sua principal 

desvantagem, porém, consiste na perda de informação das variáveis individuais bem como do 

significado real da interação entre as mesmas. Portanto, o índice fornece uma avaliação integrada, 

mas jamais substitui uma avaliação detalhada da qualidade das águas de uma determinada bacia 

hidrográfica (CETESB, 2007). 

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. 

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 dissolvidos totais. 
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Os coliformes fecais correspondem à caracterização biológica da água, sendo utilizados como 

indicadores de poluição a partir de fezes e, eventualmente, de contaminação, já que integram um 

grupo de bactérias originárias do trato intestinal humano e de outros animais. 

Dentre os parâmetros físicos estão a turbidez, a temperatura e os sólidos.  

A turbidez está relacionada à presença de partículas em suspensão e em estado coloidal, 

podendo ser causada principalmente por areia, argila e microrganismos em geral (Di Bernardo; 

Dantas, 2005). Já a temperatura, corresponde à medida da intensidade de calor e pode influenciar 

algumas propriedades da água, como densidade, viscosidade, oxigênio dissolvido, além da própria 

comunidade aquática (MOTA, 2006).  

Com relação aos sólidos é importante salientar que a quantidade e a natureza dos mesmos 

variam bastante. Por exemplo, em águas potáveis a maioria dos sólidos está sob forma dissolvida e 

consistem, principalmente, em sais inorgânicos, pequenas quantidades de matéria orgânica e gases 

dissolvidos. 

Os parâmetros químicos estão representados pelo OD, pela DBO, pelo pH, pelo nitrogênio 

(nitrato) e pelo fósforo (fosfato). 

O oxigênio dissolvido é um parâmetro de grande importância devido à sua essencialidade à 

sobrevivência dos organismos aeróbios presentes no meio aquático e ainda devido à sua estreita 

relação com o nível de carga orgânica poluidora. Está ligado ao parâmetro de DBO, tendo em vista 

que esta indica a demanda de oxigênio necessária à oxidação da matéria orgânica por meio de 

bactérias aeróbias (MOTA, 2006). 

O pH é um parâmetro importante em muitos estudos no campo do saneamento ambiental por 

influenciar em diversos equilíbrios químicos que ocorrem naturalmente ou em processos unitários 

de tratamento de águas, ou sobre os ecossistemas aquáticos naturais, onde ocorre diretamente 

devido a seus efeitos sobre a fisiologia das diversas espécies e o efeito indireto é muito importante 

podendo, determinadas condições de pH contribuir para a precipitação de elementos químicos 

tóxicos como metais pesados. Outras condições ainda podem exercer efeitos sobre as solubilidades 

de nutrientes (SILVA; OLIVEIRA, 2001). 

O nitrogênio pode se apresentar nos corpos d’água em diversas formas, como: nitrato (NO3
-), 

nitrito (NO2
-), amônia (NH3), nitrogênio molecular (N2) e nitrogênio orgânico. A predominância de 

nitrogênio orgânico e amoniacal indica uma poluição recente por descarga de esgoto, ao passo que a 

presença de nitratos caracteriza uma poluição remota, já que correspondem ao produto final de 

oxidação do nitrogênio. Nitritos e nitratos podem ser responsáveis por problemas de ordem 

fisiológica ao consumidor da água poluída, ocasionando metaglobinemia que é a perda da 

capacidade de oxigenação do sangue (MACÊDO, 2004). 
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Já com relação ao fósforo, pode se apresentar nas formas: principalmente, de ortofosfatos, de 

polifosfatos e de fósforo orgânico. Apesar de não possuir uma importância sobre o aspecto sanitário 

para águas de abastecimento público, pode ser um dos responsáveis pelo fenômeno de eutrofização 

(MACÊDO, 2004). 

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 9 (NSF, 2005). 

 

 
Fonte: NSF, 2007. 

Figura 1 – Curva média da DBO. 

 

 
Fonte: NSF, 2007. 

Figura 2 – Curva média do OD. 
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Fonte: NSF, 2007. 

Figura 3 – Curva média dos coliformes fecais. 

 

 
Fonte: NSF, 2007. 

Figura 4 – Curva média do nitrato. 
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Fonte: NSF, 2007. 

Figura 5 - Curva média do pH. 

 

 

 
Fonte: NSF, 2007. 

Figura 6 - Curva média da temperatura. 
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Fonte: NSF, 2007. 

Figura 7 – Curva média dos sólidos dissolvidos totais. 

 

 
Fonte: NSF, 2007. 

Figura 8 – Curva média do fosfato. 
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Fonte: NSF, 2007. 

Figura 9 – 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, refletindo a interferência por esgotos sanitários e outros materiais 

orgânicos, nutrientes e sólidos. 

 

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) 

∑
=

=
n

i
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1

1  

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. 

3 – MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 – Caracterização da área de estudo 

O presente trabalho utilizou como fonte a Campanha de Amostragem de Qualidade da Água 

na Bacia do Alto Piauí, à Montante do Açude Petrônio Portela que foi realizada entre os dias 19 de 

Abril e 24 de Abril do ano de 2005 e que constituiu uma etapa essencial para a elaboração do Plano 

de Gestão Ambiental e de Recursos Hídricos para a bacia do Alto Piauí à montante de Açude 

Petrônio Portela.  

O açude Petrônio Portela localiza-se no município de São Raimundo Nonato (23L 783.535E, 

9.003.773N, 325 m), conforme indicado na figura 10. 
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Figura 10 – Localização do município São Raimundo Nonato 

 

Segundo observado no local durante a fase de inspeção visual as margens deste açude são 

ocupadas por residências, a cerca de 50 m, com agricultura várzea em baixa densidade. O 

reservatório não apresenta cerca de proteção, possibilitando a presença de animais como caprinos, 

bovinos e asnos (SEMAR, 2005a). 

A mata da região da bacia no entorno da bacia hidráulica do reservatório apresenta elevado 

vigor com presença de espécies vegetais de alto e médio porte. Já na agricultura ocorre 

predominância de culturas de feijão e milho, com algumas áreas com cajueiros. O sistema de 

cultivo é realizado de forma impactante, a partir de práticas de destoca e queima, que é feita muitas 

vezes sem a seletividade para a mata nativa (SEMAR, 2005a). 

Deve-se destacar ainda a presença da ovino-caprinocultura e da criação de abelhas na região 

(SEMAR, 2005a). 

Foi detectada também uma jazida abandonada de exploração de brita a cerca de 10,9 km da 

barragem (a montante) e uma área de escavação significante de um possível ponto de empréstimo 

para a construção do muro da barragem e/ou de uma pista de pouso adjacente a mesma, com 

dimensões em torno de 3,5 há por 1,5 m de profundidade (a jusante) (SEMAR, 2005a). 

Foram realizadas coletas no açude Petrônio Portela em quatro pontos distintos segundo as 

longitudes e latitudes indicadas: na captação d’água da cidade São Lourenço (778.178; 8.993.983), 

na Comunidade Caraíba (774.229; 8.992.580), nas proximidades da parede do lado direito da 

barragem (783.149; 9.003.862) e na captação d’água de Coronel José Dias – Comunidade Onça, na 

margem esquerda (782.889; 9.004.724). Os dois primeiros pontos estão localizados na área de 
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abrangência do município de São Lourenço do Piauí e os dois últimos em São Raimundo Nonato 

(SEMAR, 2005b).  

As amostras coletadas foram analisadas no Laboratório Central da CAGECE (Companhia de 

Água e Esgoto do Estado do Ceará), no dia 25 de Abril de 2005. É importante salientar que as 

amostras foram coletadas por pessoal treinado no próprio laboratório responsável pelas análises, 

sendo observadas todas as técnicas de acondicionamento e de preservação adequadas de forma a 

garantir a representatividade das mesmas (SEMARb, 2005). 

A temperatura média local considerada para o mês de abril foi de 26ºC, segundo informação 

obtida através do CPTEC - Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC, 2007). 

Os dados utilizados para a determinação do IQA encontram-se listados no Quadro 3 abaixo 

indicado. 

Quadro 3 – Parâmetros utilizados para o Cálculo do IQA 

PONTO DE AMOSTRAGEM PARÂMETROS 
1 2 3 4 

TURBIDEZ (NTU) 13,8 8,6 10,1 19,7 
pH 7,52 7,79 8,39 8,4 
CLORETO (mg/L) 36,4 65 80,8 83,7 
NITRATO (mg/L) 1 1,4 1,4 1,9 
AMÔNIA (mg/L) 0,4 0,2 0,2 0,3 
SDT (mg/L) 179 282 260 274 
DBO (mg/L) 18,4 28 8,9 10,4 
FOSFATO (mg/L) 0,04 0,05 0,04 0,05 
OD (mg/L) 4,7 4,3 8,8 9,5 
COLIFORMES (NMP/100mL) 2,4E+03 2,4E+03 2,4E+03 2,4E+03 
Fonte: SEMAR (2005b). 

3.2 – Metodologia utilizada para o Cálculo do IQA 

No presente trabalho tomou-se como base as equações dos parâmetros utilizados para o 

cálculo do IQA definidas pelo SCQA (sistema de cálculo da qualidade da água), que foi criado pelo 

Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IMGA) com vistas a facilitar os cálculos e aprimorar o seu 

banco de dados, que teve como base os gráficos de cada parâmetro anteriormente ilustrados nas 

figuras 1 a 9 (SEMAD, 2005). 

A seqüência de cálculo foi desenvolvida de forma a tornar prática a definição dos valos de qs 

para cada parâmetro respectivo, bem como o cálculo final do IQA em uma planilha eletrônica 

utilizando o Microsoft Excel®. 

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: 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 12 

%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) 

- 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) 
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- 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, conforme figura 15: 

- Para NO3 ≤ 10 mg/L: 

qs = -5,1 x NO3 +100,17 (22) 

- 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) 
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- 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 tem-se 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) 

 

4 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 – Cálculo dos valores de “qs” para cada parâmetro 

Nos Quadros 4 a 7 são apresentados os valores de qs calculados através da planilha eletrônica 

gerada no Excel® para cada parâmetro correspondente necessário para o cálculo do IQA nos quatro 

pontos de coleta anteriormente indicados. 

 

Quadro 4 – Cálculo dos valores de “qs” para o ponto de coleta 1. 

CÁLCULO DOS QS's - PONTO 1 

DADOS 
RESULTADOS 

PARCIAIS RESULTADO FINAL 
PARÂMETRO 

VARIÁVEL VALOR VARIÁVEL VALOR VARIÁVEL VALOR 
T (oC) 26,00 Cs (mg/L) 7,83 qs (OD) 61,01 

CCl (mg/L) 36,40 OD (%) 60,04   

H (m) 325,00 y1 0,93   

OD (mg/L) 4,70 y2 1,85   

  y3 1,66   

  y4 -0,50   

OD 

  y5 0,50   

COLIFORMES FECAIS CF (NMP/100mL) 2,4E+03   qs (CF) 14,89 
pH pH 7,52   qs (pH) 92,90 
DBO DBO (mg/L) 18,40   qs (DBO) 13,49 
NITRATO TOTAL NO3 (mg/L) 1,00   qs (NO3) 95,07 

FOSFATO TOTAL PO4 (mg/L) 0,04   qs (PO4) 94,67 

TURBIDEZ Tu (NTU) 13,80   qs (Tu) 62,17 
SÓLIDOS TOTAIS ST 179,00   qs (ST) 76,50 
TEMPERATURA ∆T 0,00   qs (∆T) 93,00 
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Quadro 5 – Cálculo dos valores de “qs” para o ponto de coleta 2. 

CÁLCULO DOS QS's - PONTO 2 

DADOS 
RESULTADOS 

PARCIAIS 
RESULTADO FINAL 

PARÂMETRO 
VARIÁVEL VALOR VARIÁVEL VALOR VARIÁVEL VALOR 

T (oC) 26,00 Cs (mg/L) 7,81 qs (OD) 52,64 

CCl (mg/L) 65,00 OD (%) 55,08   

H (m) 325,00 y1 0,86   

OD (mg/L) 4,30 y2 1,58   

  y3 1,48   

  y4 -0,99   

OD 

  y5 0,99   

COLIFORMES FECAIS CF (NMP/100mL) 2,4E+03   qs (CF) 14,89 
pH pH 7,79   qs (pH) 89,93 
DBO DBO (mg/L) 28,00   qs (DBO) 5,77 
NITRATO TOTAL NO3 (mg/L) 1,40   qs (NO3) 93,03 

FOSFATO TOTAL PO4 (mg/L) 0,05   qs (PO4) 93,42 

TURBIDEZ Tu (NTU) 8,60   qs (Tu) 73,62 
SÓLIDOS TOTAIS ST 282,00   qs (ST) 62,59 
TEMPERATURA ∆T 0,00   qs (∆T) 93,00 

 

Quadro 6 – Cálculo dos valores de “qs” para o ponto de coleta 3. 

CÁLCULO DOS QS's - PONTO 3 

DADOS 
RESULTADOS 

PARCIAIS 
RESULTADO FINAL 

PARÂMETRO 
VARIÁVEL VALOR VARIÁVEL VALOR VARIÁVEL VALOR 

T (oC) 26,00 Cs (mg/L) 7,79 qs (OD) 95,17 

CCl (mg/L) 80,80 OD (%) 112,90   

H (m) 325,00 y1 1,66   

OD (mg/L) 8,80 y2 4,82   

  y3 3,62   

  y4 4,79   

OD 

  y5 -4,79   

COLIFORMES FECAIS CF (NMP/100mL) 2,4E+03   qs (CF) 14,89 
pH pH 8,39   qs (pH) 74,25 
DBO DBO (mg/L) 8,90   qs (DBO) 37,62 
NITRATO TOTAL NO3 (mg/L) 1,40   qs (NO3) 93,03 

FOSFATO TOTAL PO4 (mg/L) 0,04   qs (PO4) 94,67 

TURBIDEZ Tu (NTU) 10,10   qs (Tu) 70,07 
SÓLIDOS TOTAIS ST 260,00   qs (ST) 65,77 
TEMPERATURA ∆T 0,00   qs (∆T) 93,00 
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Quadro 7 – Cálculo dos valores de “qs” para o ponto de coleta 4. 

CÁLCULO DOS QS's - PONTO 4 

DADOS 
RESULTADOS 

PARCIAIS 
RESULTADO FINAL 

PARÂMETRO 
VARIÁVEL VALOR VARIÁVEL VALOR VARIÁVEL VALOR 

T (oC) 26,00 Cs (mg/L) 7,79 qs (OD) 90,24 

CCl (mg/L) 83,70 OD (%) 121,92   

H (m) 325,00 y1 1,79   

OD (mg/L) 9,50 y2 5,33   

  y3 3,95   

  y4 5,69   

OD 

  y5 -5,69   

COLIFORMES FECAIS CF (NMP/100mL) 2,4E+03   qs (CF) 14,89 
pH pH 8,40   qs (pH) 73,92 
DBO DBO (mg/L) 10,40   qs (DBO) 31,75 
NITRATO TOTAL NO3 (mg/L) 1,90   qs (NO3) 90,48 

FOSFATO TOTAL PO4 (mg/L) 0,05   qs (PO4) 93,42 

TURBIDEZ Tu (NTU) 19,70   qs (Tu) 51,61 
SÓLIDOS TOTAIS ST 274,00   qs (ST) 63,76 
TEMPERATURA ∆T 0,00   qs (∆T) 93,00 

 

4.2 – Cálculo do IQA 

Já os Quadros 8 a 11 estão ilustrados os valores de IQA também calculados através de 

planilha eletrônica gerada no Excel® para cada ponto de coleta anteriormente citado, utilizando a 

equação 1 e os pesos para cada parâmetro indicado no Quadro 1. 

 

Quadro 8 – Cálculo IQA para o ponto de coleta 1. 

Parâmetros wi (NSF) Valor do 
parâmetro 

Valor 
calculado 

qiwi 

OD (%) 0,17 4,70 61,01 2,0115 
Coliformes (NMP/100mL) 0,16 2,4E+03 14,89 1,5404 
pH 0,11 7,52 92,90 1,6462 
DBO (mg/L) 0,11 18,40 13,49 1,3314 
Nitrato (mg/L) 0,10 1,00 95,07 1,5769 
Fosfato (mg/L) 0,10 0,04 94,67 1,5762 
Turbidez (NTU) 0,08 13,80 62,17 1,3915 
Sólidos Dissolvidos (mg/L) 0,07 179,00 76,50 1,3547 
Variação de Temperatura (ºC) 0,10 0,00 93,00 1,5734 
IQA - PONTO 1 50,07 
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Quadro 9 – Cálculo IQA para o ponto de coleta 2. 

Parâmetros wi  
(NSF) 

Valor do 
parâmetro 

Valor 
calculado 

qiwi 

OD (%) 0,17 4,30 52,64 1,9617 
Coliformes (NMP/100mL) 0,16 2,4E+03 14,89 1,5404 
pH 0,11 7,79 89,93 1,6403 
DBO (mg/L) 0,11 28,00 5,77 1,2127 
Nitrato (mg/L) 0,10 1,40 93,03 1,5735 
Fosfato (mg/L) 0,10 0,05 93,42 1,5741 
Turbidez (NTU) 0,08 8,60 73,62 1,4105 
Sólidos Dissolvidos (mg/L) 0,07 282,00 62,59 1,3358 
Variação de Temperatura (ºC) 0,10 0,00 93,00 1,5734 
IQA - PONTO 2 44,14 

 

Quadro 10 – Cálculo IQA para o ponto de coleta 3. 

Parâmetros wi 
(NSF) 

Valor do 
parâmetro 

Valor 
calculado 

qiwi 

OD (%) 0,17 8,80 95,17 2,1694 
Coliformes (NMP/100mL) 0,16 2,4E+03 14,89 1,5404 
pH 0,11 8,39 74,25 1,6061 
DBO (mg/L) 0,11 8,90 37,62 1,4904 
Nitrato (mg/L) 0,10 1,40 93,03 1,5735 
Fosfato (mg/L) 0,10 0,04 94,67 1,5762 
Turbidez (NTU) 0,08 10,10 70,07 1,4049 
Sólidos Dissolvidos (mg/L) 0,07 260,00 65,77 1,3405 
Variação de Temperatura (ºC) 0,10 0,00 93,00 1,5734 
IQA - PONTO 3    58,79 

 

Quadro 11 – Cálculo IQA para o ponto de coleta 4. 

Parâmetros wi (NSF) Valor do 
parâmetro 

Valor 
calculado 

qiwi 

OD (%) 0,17 9,50 90,24 2,1499 
Coliformes (NMP/100mL) 0,16 2,4E+03 14,89 1,5404 
pH 0,11 8,40 73,92 1,6053 
DBO (mg/L) 0,11 10,40 31,75 1,4628 
Nitrato (mg/L) 0,10 1,90 90,48 1,5691 
Fosfato (mg/L) 0,10 0,05 93,42 1,5741 
Turbidez (NTU) 0,08 19,70 51,61 1,3709 
Sólidos Dissolvidos (mg/L) 0,07 274,00 63,76 1,3376 
Variação de Temperatura (ºC) 0,10 0,00 93,00 1,5734 
IQA - PONTO 4 55,42 
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5 – CONCLUSÕES 

O cálculo do IQA pode indicar que a qualidade da água do açude Petrônio Portela encontrava-

se na época com qualidade média a ruim, já que os pontos de coleta 1 e 2 indicaram valores de 

50,07 e 44,14, respectivamente enquanto para os pontos de coleta 3 e 4 foram encontrados valores 

respectivos de 58,79 e 55,42. Segundo o Quadro 2, valores de IQA entre 25 e 50 indica um nível de 

qualidade ruim, enquanto valores entre 50 e 70 indicam um nível de qualidade médio.  

Indicando estes valores numa ordem de escala de qualidade no Quadro 12 tem-se que: 

Quadro 12 – Escala de nível de qualidade dos pontos de coleta. 

IQA Ponto 3 > IQA Ponto 4 > IQA Ponto 1 > IQA Ponto 2 

 

Os valores de IQA calculados puderam confirmar a situação preocupante na qual se encontra 

o açude estudado, já que segundo dados da SEMAR (2005a), o mesmo localiza-se em região 

ocupada por residências, com agricultura várzea em baixa densidade, não havendo nenhum de 

proteção que impeça a presença de animais como caprinos, bovinos e asnos. 

Outro fato que agrava a situação predatória do açude é a existência de agricultura, cujo 

sistema de cultivo é realizado de forma impactante, a partir de práticas de destoca e queima, que são 

realizadas muitas vezes sem a seletividade devida para a mata nativa. Ainda foi detectada uma 

jazida abandonada de exploração de brita da barragem (a montante) e uma área de escavação 

bastante significativa de um possível ponto de empréstimo para a construção do muro da barragem 

e/ou de uma pista de pouso adjacente à mesma (a jusante) que também podem estar atuando de 

forma degradatória na qualidade do manancial. 

Vale ressaltar que as atividades degradantes não ocorrem somente diretamente no açude 

estudado, já que possíveis agentes poluidores podem ser carreados por toda a bacia até chegar ao 

reservatório de forma acumulada. 

Mas, é importante salientar que nesta área foi dado início à implantação do Plano de Gestão 

Ambiental e de Recursos Hídricos que envolveu não somente a região deste açude, mas outros que 

fazem parte da Bacia do Alto Piauí à montante de Açude Petrônio Portela, visando várias atividades 

a serem implementadas tais como: criação de unidades de conservação do solo, implantação de 

sistema de esgotamento sanitário, cadastro e controle de poluentes industriais e de agrotóxicos, 

otimização dos usos múltiplos e do controle de poluentes, revegetação de áreas degradadas e 

implantação de sistemas de coleta e disposição de lixo urbano. Logicamente que essas atividades 

poderão melhorar significativamente o nível de qualidade da água do manancial considerado se 

forem não somente implantadas de forma correta, mas também monitoradas de forma rigorosa pelo 

poder público local, além de haver uma conscientização da população que habita a região. 
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