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Resumo – Neste artigo foi analisada a qualidade da água do Córrego do Marinheiro, localizado no 
município de Votuporanga, noroeste do Estado de São Paulo. Este curso d’água recebe esgoto in 
natura de toda a cidade, que possui cerca de 85.000 habitantes. A avaliação foi feita através do 
cálculo do Índice de Qualidade de Águas (IQA) a partir de dados obtidos em campo em seis pontos 
de monitoramento com coletas mensais durante o período de um ano. O estudo mostrou que a 
qualidade da água do Córrego do Marinheiro é prejudicada com o lançamento in natura do efluente 
doméstico de Votuporanga. Após esse lançamento, a qualidade tende a melhorar, porém o rio em 
todo o seu trecho apresenta classificação ruim ou bem próxima dela. Por causa disso, fica 
evidenciado que é de primordial importância a manutenção das características da água através de 
ações voltadas à preservação dos recursos hídricos na sua forma natural, tal como o tratamento dos 
esgotos. 
 
Abstract – In this article we analyzed the water quality of the Córrego do Marinheiro, located in the 
municipality of Votuporanga, northwest of São Paulo. This stream receives sewage across the city, 
which has about 85.000 inhabitants. The evaluation was done by calculating the Water Quality 
Index (AQI) from data obtained in the field in six monitoring points with monthly collections during 
the period of one year. The study showed that the water quality of the Córrego do Marinheiro is 
impaired with the introduction of fresh wastewater Votuporanga. After this release, the quality tends 
to improve, but the river throughout its passage has bad or very close to sorting it. Because of this, it 
is evident that is of paramount importance to maintain the characteristics of water through actions 
aimed at preserving water resources in its natural form, such as sewage treatment. 
 
Palavras-Chave – IQA, qualidade de água. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A interação que ocorre entre fatores bióticos e abióticos em um ambiente físico envolve a 

formação de um fluxo de energia e ciclagem de materiais entre eles (ODUM, 1988). Em um 

ecossistema primitivo, os impactos que as atividades antrópicas geram em um primeiro momento, 

são irrelevantes para este ambiente. No entanto, uma intensificação destas atividades poderia vir a 

alterar as características físicas naturais deste ecossistema. 
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Phillip Jr. (2005) ressalta que a intensidade dos impactos ambientais em uma área pode variar 

em função da área total deste ecossistema e a área de intervenção antrópica, o tipo de atividade 

desenvolvida, bem como as características bióticas e abióticas deste ambiente. 

A água consiste em um fator abiótico dos ecossistemas terrestres e um padrão de oceanos, 

calotas polares e demais coleções hídricas superficiais e subterrâneas nos remete a este precioso 

recurso natural, cuja presença se faz necessária para a sobrevivência de todo tipo de vida no planeta. 

Para Von Sperling (2005), a qualidade da água pode resultar tanto de fenômenos naturais, 

devido às substâncias características do solo e do ar e o estado de conservação na bacia hidrográfica 

de origem, quanto de fenômenos antrópicos, por meio dos quais são gerados grandes volumes de 

poluentes e contaminantes que acabam direta ou indiretamente lançados às coleções hídricas. 

Há vários tipos de usos antrópicos de água, podendo ocorrer in loco ou através de sua 

captação para aplicação em espécies de ciclos hidrológicos internos, através dos quais, a água tem 

suas características alteradas em virtude de sua utilização (Von Sperling, 2005). Para seu descarte 

em corpos receptores, é necessário que o efluente passe por um processo de tratamento para 

remoção de seus contaminantes e/ou poluentes até níveis admissíveis estabelecidos pela legislação 

vigente. 

A Resolução CONAMA 357 (Brasil, 2005) contempla os padrões para o lançamento de 

efluentes nas coleções hídricas em função da classificação apresentada pelo rio no local onde se 

deseja realizar o descarte e da vazão média mínima obtida probabilisticamente em sete dias 

consecutivos com um tempo de retorno de dez anos (Q7,10). Porém, além de atender estas variáveis, 

o descarte de efluente em um corpo receptor somente poderá ser realizado mediante autorização do 

órgão ambiental responsável. 

No Brasil, a maior fonte de compostos orgânicos nas águas superficiais advém do lançamento 

dos esgotos domésticos sem prévio tratamento (Jordão e Pessôa, 1995). Branco (1972) explica que 

no corpo receptor, o efluente é diluído e passa pelo processo de autodepuração, o qual consiste na 

assimilação, decantação, digestão e oxidação dos compostos estranhos que lhe foram introduzidos. 

Sezerino e Bento (2009) relatam que os compostos orgânicos biodegradáveis e recalcitrantes, 

resultantes, principalmente, das atividades humanas, industriais ou domésticas são digeridos por 

organismos decompositores por meio de mecanismos bioquímicos e os seres decompositores 

aeróbios respiram o oxigênio dissolvido presente na água e passam a competir com os demais 

organismos, o que prejudica a sobrevivência dos demais seres aquáticos. 

O controle da qualidade da água contribui significativamente no controle de enfermidades de 

veiculação hídrica causadas por vírus, bactérias, fungos, protozoários e demais microrganismos. 

Para tanto, é de primordial importância a manutenção das características da água através das ações 
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voltadas à preservação e manutenção dos recursos hídricos na sua forma natural, tal como o 

tratamento dos esgotos domésticos e industriais, dentre outros métodos. 

Frente ao exposto, este trabalho apresenta o estudo da qualidade da água do Córrego do 

Marinheiro doze meses antes do início das operações da Estação de Tratamento de Esgotos do 

município de Votuporanga, SP. Esta cidade tem sua sede localizada na sub-bacia do Ribeirão do 

Marinheiro, uma dentre as doze sub-bacias que compõem a Bacia Hidrográfica do Turvo/Grande 

(Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos 15 – UGRHI 15), localizada na região noroeste 

do Estado de São Paulo. 

Na Figura 1 é indicada a localização da UGRHI-15 no Estado de São Paulo, enquanto que a 

Figura 2 apresenta sua divisão em sub-bacias. 

 
Figura 1 – Localização da Bacia Hidrográfica do Turvo/Grande no Estado de São Paulo, com indicação das bacias 

limítrofes 

Fonte: IPT (2007) 
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Figura 2 – Sub-Bacias na área da UGRHI-15 

Fonte: IPT (2007) 

 

Com uma área total de 1.395,7 km2, a sub-bacia do Córrego do Marinheiro drena diretamente 

para o reservatório do Rio Grande e Votuporanga, com uma população de aproximadamente 85.000 

habitantes, de acordo com o Censo Demográfico de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), é uma das principais cidades com área urbana dentro do território. 

De acordo com CETESB (2009), 98% da população é atendida com rede coletora de esgotos e 

apenas 1% do esgoto coletado recebe tratamento. Isso resulta numa carga poluidora potencial de 

4.201 kg DBO/dia e remanescente de 4.154 kg DBO/dia, lançadas, em quase sua totalidade, com 

uma vazão de cerca de 244 L/s, in natura no Córrego Marinheiro.  

Para solucionar essa situação e diminuir a carga de poluentes no córrego, o município cedeu o 

tratamento do esgoto gerado na cidade à Superintendência de Água e Esgoto de Votuporanga 

(SAEV). A empresa pretende tratar 100% do esgoto através de sistema australiano precedido por 

tratamento físico. O efluente da Estação de Tratamento de esgotos será encaminhado ao Córrego do 

Marinheiro, o qual é caracterizado como Classe 4 pelo Decreto 10.755 de novembro de 1977. 

A previsão média de recebimento da ETE é máxima de 370 litros de esgotos por segundo e 

mínima de 240. No entanto, o sistema tem capacidade para tratar até 605 litros de esgotos por 

segundo, quantidade que seria gerada por cerca de 130 mil habitantes. 
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OBJETIVO 

 

Analisar a qualidade da água do Córrego do Marinheiro antes da implantação da Estação de 

Tratamento de Esgotos do município de Votuporanga, ressaltando-se assim a importância do 

tratamento de esgotos na saúde e bem estar social. 

 

METODOLOGIA 

 

No presente estudo foi analisado o Índice de Qualidade de Águas (IQA) da Microbacia do 

Córrego do Marinheiro. De acordo com CETESB (2009), o IQA consiste em um balizador da 

qualidade das águas de um corpo hídrico, englobando análises físicas, químicas e biológicas, cuja 

característica principal é facilitar a interpretação das informações de qualidade de água de forma 

abrangente e útil. No entanto, apresenta uma limitação, como contempla apenas 9 parâmetros, pode 

superestimar a condição real do corpo hídrico. 

Libânio (2005) afirma que o IQA foi desenvolvido a partir de um questionário aplicado a um 

grupo de especialistas na área, garantido o anonimato. A lista era composta de 35 parâmetros, dentre 

os quais 9 foram selecionados. Para cada um deles foram estabelecidas curvas de variação da 

qualidade das águas de acordo com a condição de cada parâmetro. Deste modo, a cada parâmetro é 

atribuído um peso. 

O IQA é calculado pelo produtório das qualidades de água correspondente aos parâmetros: 

temperatura da amostra, pH, oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio (DBO5,20), 

coliformes termotolerantes, nitrogênio total, fósforo total, resíduo total e turbidez. Para tanto, 

utiliza-se a eq. (1). 

                                                                                                                  (1) 

Na qual: 

IQA: Índice de Qualidade das Águas, um número entre 0 e 100; 

qi: qualidade do i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 100, obtido da respectiva curva 

média de variação de qualidade, em função de sua concentração ou medida; 

wi: peso correspondente ao i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 1, atribuído em função da 

sua importância para a conformação global de qualidade, sendo que: 

                                                                                                                                (2) 

Em que: 
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n: número de parâmetro que entram no cálculo do IQA. 

A qualidade das águas é indicada pelo IQA numa escala de 0 a 100, segundo a gradação 

apresentada na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Faixas do IQA 

Qualidade da água Valor do IQA 

Qualidade ótima 79 ≤ IQA ≤ 100 

Qualidade boa 51 ≤ IQA ≤ 79 

Qualidade regular 36 ≤ IQA ≤ 51 

Qualidade ruim 19 ≤ IQA ≤ 36 

Qualidade péssima IQA ≤ 19 

Fonte: CETESB (2009) 

 

Foram realizadas doze coletas de água do Córrego do Marinheiro em períodos distintos, 

conforme discriminado na Tabela 2. Atentou-se para que fosse feita uma coleta por mês, 

abrangendo todo um período hidrológico. O fato de ter havido duas coletas em outubro e duas em 

fevereiro deveu-se ao fato da impossibilidade, por causa de chuva, de saída a campo nos meses de 

setembro, novembro e janeiro. 

 

Tabela 2 – Datas de realização das coletas de água no Córrego do Marinheiro 

Descrição Data 

Coleta 1 29/05/2009 

Coleta 2 24/06/2009 

Coleta 3 30/07/2009 

Coleta 4 27/08/2009 

Coleta 5 01/10/2009 

Coleta 6 29/10/2009 

Coleta 7 16/12/2009 

Coleta 8 03/02/2010 

Coleta 9 24/02/2010 

Coleta 10 25/03/2010 

Coleta 11 29/04/2010 

Coleta 12 20/05/2010 
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Foram escolhidos seis pontos de monitoramento, relacionados na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Estações de monitoramento de qualidade de água do Córrego do Marinheiro 

Estação de monitoramento Nomenclatura Descrição 

Ponto 1 M Montante do atual lançamento in natura do esgoto 

doméstico de Votuporanga. 

Ponto 2 J-50 m 50 metros a jusante do lançamento in natura 

Ponto 3 J-1000 m 1000 metros a jusante do lançamento in natura 

Ponto 4 J-5000 m 5000 metros a jusante do lançamento in natura 

Ponto 5 J-7000 m 7000 metros a jusante do lançamento in natura. 

Último ponto a montante do local de recebimento 

do efluente da futura ETE. 

Ponto 6 J-9000 m 9000 m a jusante do lançamento in natura. Jusante 

do local de recebimento do efluente da futura ETE. 

 

As coletas realizaram-se por amostragem subsuperficial e foram armazenadas até o momento 

da análise, em garrafas plásticas descartáveis. As amostras após serem coletadas na área objeto de 

estudo eram diretamente dirigidas ao Laboratório de Saneamento do Departamento de Engenharia 

Civil da Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira, UNESP. As análises eram iniciadas logo após a 

chegada das amostras. 

A metodologia de ensaios laboratoriais utilizada seguiu os procedimentos indicados pelo 

Standar Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 2005). Durante o 

desenvolvimento do trabalho foram analisados 6 dos 9 parâmetros do IQA, sendo eles: Coliformes 

fecais, DBO, nitrogênio total, fósforo total, sólidos totais, oxigênio dissolvido. Os parâmetros pH, 

temperatura e turbidez foram medidos in loco. 

 

RESULTADOS 

 

As Figuras 3 a 14 mostram os valores calculados do IQA obtidos em cada ponto de 

monitoramento e em cada coleta. Com exceção das coletas 10 e 12, realizadas nos meses de março e 

maio, o primeiro ponto de monitoramento (M) localizado a montante do lançamento in natura do 

município de Votuporanga apresenta o IQA dentro do limite bom. Este é o único ponto de 

monitoramento que apresenta esta classificação.  
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O segundo ponto de monitoramento (J-50m) apresentou oito resultados dentro do limite ruim 

e quatro dentro do limite péssimo. Estes últimos ocorreram nos meses de fevereiro, março e abril. 

Para auxiliar na análise dos dados, são apresentadas as concentrações medidas de DBO e OD em 

cada local (Tabelas 4 e 5). Observa-se que a estação J-50m registrou na campanha número 9 

concentração de OD abaixo de 2 mg/l, valor inferior ao limite estabelecido pela resolução 

CONAMA 57 para curso d’água Classe 4. 

Em quase toda a sua totalidade, o IQA do ponto J-1000m, segundo ponto a jusante do 

lançamento in natura, apresentou classificação ruim (exceção da campanha de número 4). 

Observando-se a Tabela 5, é possível verificar que essa estação também registrou uma concentração 

de OD abaixo de 2 mg/l na campanha número 9. 

Nas demais campanhas, não foi desrespeitado o valor limite para a concentração de OD 

estabelecido pela resolução CONAMA 57 para curso d’água Classe 4 em nenhum ponto de 

monitoramento.  

Observa-se que a partir da estação J-5000m o rio começa a ter uma melhora na qualidade da 

água devido ao processo de autodepuração. Ainda assim, os valores do IQA não ultrapassam o 

limite para a classificação regular. 

 

 
Figura 3 – IQA obtido para a Coleta 1 
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Figura 4 – IQA obtido para a Coleta 2 

 

 
Figura 5 – IQA obtido para a Coleta 3 
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Figura 6 – IQA obtido para a Coleta 4 

 

 
Figura 7 – IQA obtido para a Coleta 5 
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Figura 8 – IQA obtido para a Coleta 6 

 

 
Figura 9 – IQA obtido para a Coleta 7 
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Figura 10 – IQA obtido para a Coleta 8 

 

 
Figura 11 – IQA obtido para a Coleta 9 
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Figura 12 – IQA obtido para a Coleta 10 

 

 
Figura 13 – IQA obtido para a Coleta 11 
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Figura 14 – IQA obtido para a Coleta 12 

 
Tabela 4 – Concentração de DBO, em mg/l, obtidas em cada campanha e ponto de monitoramento 

Campanh

a 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

M 1 1 0,5 0,1 0,2 1 0,8 0,5 0,1 3 1 1 

J-50 81 146 81 23 15 67 69 129 104 51 78 71 

J-1000 15 18 12 12 13 17 15 9 8 16 8 9 

J-5000 10 13 24 6 5 9 6 6 5 11 5 7 

J-7000 7 10 19 4 4 14 9 7 3 7 8 4 

J-9000 6 4 18 5 4 12 8 4 4 4 4 5 

 

Tabela 5 – Concentração de OD, em mg/l, obtidas em cada campanha e ponto de monitoramento 

Campanh

a 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

M 6,6 5,5 3,8 8,1 7,6 7,1 5,6 5 4,4 4,8 5,6 5,8 

J-50 3,8 3,5 2,7 5,4 5,5 5,8 3,7 3,5 1,3 2,9 2,2 4 

J-1000 3,4 3,8 2,8 5,8 5,7 6,4 3,4 2,4 1,1 2,3 2,3 3,5 

J-5000 3,2 3,9 3,2 6,9 6 6,5 3,7 2,9 2,4 3,2 2,7 5,3 

J-7000 3,4 3,8 3,1 7,8 6,4 6,3 3,9 2,8 2,5 2,8 3 5,1 
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J-9000 3,6 3,8 3,3 7,5 7 7,1 3,9 3,3 2,4 3,7 2,8 5,1 

 

A Figura 15 apresenta a média dos valores obtidos de IQA para os pontos de monitoramento 

durante o período de um ano de observação. Observa-se que a qualidade da água do Córrego do 

Marinheiro é prejudicada com o lançamento in natura do efluente doméstico de Votuporanga. Após 

esse lançamento, a qualidade tende a melhorar, porém o rio em todo o seu trecho apresenta 

classificação ruim ou bem próxima dela. 

 

 
Figura 15 – Valores médios anual do IQA nos pontos de monitoramento 

 

CONCLUSÕES 

 

Devido ao recebimento de esgotos in natura do município de Votuporanga, o Córrego do 

Marinheiro tem sua qualidade da água prejudicada. Avaliando em termos de IQA, o curso d’água se 

mantém na classificação ruim. Em fase final de construção, entrará em operação a Estação de 

Tratamento de Esgoto de Votuporanga. Ela será responsável por tratar todo o efluente doméstico da 

cidade. Toda a carga lançada à montante do ponto J-50m não existirá mais. O lançamento está 

previsto a montante do ponto J-9000. Espera-se que com essa iniciativa os recursos hídricos do 

Córrego do Marinheiro sejam preservados para que ele possa ser explorado de uma maneira 

ambientalmente sustentável. 
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