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RESUMO 

O presente trabalho apresenta uma avaliação da utilização do índice de qualidade de água 

(IQA) em corpos hídricos interceptados pela rodovia BR-163-MT nos meses de janeiro, abril, julho 

e outubro de 2010. Foram determinados nove pontos de coleta ao longo do trecho da rodovia no 

município de Guarantã do Norte. Os parâmetros monitorados foram: oxigênio dissolvido, 

coliformes fecais, pH, demanda bioquímica de oxigênio, fósforo total, fosfato, nitrogênio total, 

nitrato, turbidez e sólidos totais. Os IQAs calculados conforme proposto pela CETESB e pela NSF 

apresentaram diferenças tanto quantitativas como qualitativas, aonde o índice apresentou forte 

relação com a precipitação na região.  A inclusão de parâmetros como a vazão, condutividade, óleos 

e graxas ou Hidrocarbonetos, metais-traço e clorofila podem indicar de forma mais precisa os 

possíveis impactos causados por obras em rodovias que interceptam corpos hídricos.  Além disso, 

um aumento no peso do índice para os parâmetros sólidos totais e turbidez poderiam ser sugeridos 

também, pois impactos causados por assoreamento de corpos hídricos decorrentes de taludes 

desprotegidos são bastante comuns neste tipo de empreendimento. 

 

ABSTRACT 

This paper presents an evaluation of the use of the water quality index (WQI) in water bodies 

intercepted by the BR-163-MT in January, April, July and October 2010. There were nine sample 

sites along the highway stretch in the municipality of Guarantã do Norte-MT. The parameters 

monitored were: dissolved oxygen, fecal coliform, pH, Biochemical Oxygen Demand, total 

phosphorus, phosphate, total nitrogen, nitrate, turbidity and total solids. The indexes were 

calculated as proposed by CETESB and NSF showing both quantitative and qualitative differences, 

and presented a strong relationship with precipitation in the region. The inclusion of parameters 

such as flow, conductivity, oils and greases or hydrocarbons, trace metals and chlorophyll may 

indicate more precisely the possible impacts caused by works on roads that intersect water bodies. 

In addition, an increase in weight of the index parameters for solids and turbidity could be 

suggested as well, due to impacts of siltation in water bodies resulting from unprotected slopes are 

quite common in this type of venture. 
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Introdução 

 Com o início da democratização do país na década de 1980, iniciaram-se os esforços para 

proteção do meio-ambiente através do licenciamento ambiental. Com esse instrumento a 

administração pública busca exercer o necessário controle sobre as atividades humanas que 

interferem nas condições ambientais, buscando conciliar o desenvolvimento econômico com o uso 

de recursos naturais. 

 A primeira legislação brasileira referente a preocupação hídrica foi o Código de Águas, 

concebido em 1934, que tem a questão de geração elétrica como principal enfoque. Com o aumento 

da preocupação ambiental e adequação da legislação ambiental ao moderno uso das águas, o 

Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) redigiu a Resolução CONAMA nº20 de 1986 

que definiu o enquadramento dos corpos d’água segundo classes de usos preponderantes, padrões 

de qualidade e limites de lançamentos de efluentes. Em 2005, essa resolução foi atualizada através 

da Resolução CONAMA nº357 de 2005 que mantém o enquadramento dos corpos d’água segundo 

os usos preponderantes, mas apresenta novos parâmetros de monitoramento. 

No fim do século XX e início do XXI, o Brasil tem passado por uma franca expansão 

econômica e social, adquirindo estabilidade monetária e fôlego para o desenvolvimento. Dentro 

deste contexto diferentes tipos de empreendimentos de infra-estrutura têm surgido para suprir a 

necessidade de crescimento do país aumentando a necessidade de tomada de decisão rápida e que 

acompanhe o crescimento do desenvolvimento. 

Dentro desta necessidade a Resolução CONAMA nº 357/2005 elenca 90 parâmetros 

diferentes para avaliação e classificação das águas. Essa enorme quantidade de parâmetros pode 

gerar confusão no momento de tomada de decisão rápida já que vários parâmetros podem interagir 

entre si “mascarando” uma análise mais criteriosa, sendo necessário um especialista para realizar 

uma interpretação mais objetiva. 

Observando a complexidade dos processos ecológicos e microbiológicos nos corpos hídricos 

e a quantidade de parâmetros para serem analisados para tomada de decisão dentro da gestão de 

recursos hídricos, observa-se que a sumarização das variáveis preponderantes na tomada de decisão 

através de índices pode auxiliar os gestores tornando a tomada de decisões mais ágeis. 

 Hawkes (1979) mostra que as utilizações de índices para aferir a qualidade da água datam do 

início do século XX na Europa e na América. Segundo Ott (1978) em 1965 foi proposto o primeiro 

índice formal de qualidade das águas, agregando variáveis físicas e químicas quantitativas. 
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Atualmente, o Brasil, Estados Unidos e Inglaterra se utilizam do Índice de Qualidade das Águas 

(IQA) criado pela National Sanitation Foundation Institution (NSF) [Salles et. al. (2006)]. 

 O IQA foi criado pela NSF após estudo realizado em 1970, baseando-se no julgamento de 

vários especialistas no assunto por todos os EUA. Segundo Stambuck-Giljanovic (1999), o IQA é 

um instrumento matemático utilizado para sumarizar diferentes variáveis de qualidade da água em 

um único número que representa um nível de classificação.  

 Pineda e Schafer (1987) propõem que para uma interpretação ecológica da qualidade das 

águas superficiais deve ser dada através de métodos simples que dêem informações objetivas e 

acessíveis a gestores e população. A sumarização de variáveis ecológicas em índices já é conhecida 

em ecologia de comunidades. Alguns dos fatores estruturadores de comunidades são dados através 

de índices como: Índice de diversidade de Shannon-Wiener, Índice de Equitabilidade de Pielou, 

Índice de Similaridade de Jaccard, Índice de Similaridade de Bray-Curtis, entre outros [Magurran 

(2004)]. 

 Dentro dessa lógica, a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de 

São Paulo (CETESB) adaptou o IQA em uma tentativa de exprimir a realidade dos corpos hídricos 

nacionais. Dentro desta adaptação foram propostos nove variáveis, com pesos diferentes, para 

integrar o IQA: Coliformes fecais, pH, Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Nitrogênio Total, 

Fósforo Total, Temperatura, Turbidez, Resíduo Total e Oxigênio Dissolvido. 

 Neste contexto, o presente trabalho apresenta como Estudo de Caso o Programa de 

Monitoramento dos Corpos Hídricos referentes a obra de pavimentação da BR-163 trecho Mato-

Grosso aonde o IQA será avaliado como potencial ferramenta para a avaliação da qualidade de água 

em corpos hídricos interceptados por esta rodovia. 

Descrição da área de Estudo 

Tomou-se como objeto de estudo a região hidrográfica do município de Guarantã do Norte-MT. O 

município possui 4.713,04 km² representando 0.5217 % do Estado do Mato Grosso. Sua população 

é de 30.754 habitantes, sendo eles divididos em 19.365 em área urbana e 8.835 em área rural 

(IBGE, 2010).  Guarantã do Norte está situado a 725 km da capital do Estado, Cuiabá e a uma 

altitude de 345m acima do nível do mar na mesorregião Norte Mato Grossense (Figura 1). Sua 

principal característica socioeconômica é a agropecuária, com lavouras diversas como arroz, 

banana, milho e soja entre outras (IBGE, 2010). Seus corpos hídricos não possuem o 

enquadramento aprovado segundo o CONAMA, sendo estes considerados como Classe 2. 
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Esta região, próxima com a divisa do Mato Grosso com o Pará, é conhecida nacionalmente como 

“Complexo da Serra do Cachimbo”, apontada como uma área de extrema importância biológica 

para as aves, mamíferos, répteis, anfíbios, botânica e biota aquática. Os córregos presentes na região 

são contribuintes da bacia do rio Teles Pires (MMA, 2010). O rio Teles Pires (também conhecido 

como São Manuel) é afluente do rio Tapajós pertencente à bacia hidrográfica Amazônica. O Teles 

Pires está na classe dos rios de águas claras, com o pH próximo a neutralidade (BARTHEM et al., 

2006). Os solos predominantes são os Latossolos (FAO, 1988; EMBRAPA, 2006), caracterizado 

por solos mais profundos e intemperizados. SOMBROEK (1984) destaca que estes solos são 

quimicamente pobres. 

 

Procedimento de Amostragem 

As coletas foram realizadas nos meses de janeiro, abril, julho e outubro de 2010.Para este 

estudo foram utilizados nove (09) pontos dos 23 pontos utilizados para o monitoramento da 

qualidade da água dos corpos hídricos que interceptam a rodovia BR-163 (Figura 1). Esses pontos 

foram selecionados por apresentar viabilidade de coleta durante o ano todo. Muitos dos corpos 

hídricos inseridos nesse programa ambiental são considerados intermitentes, ou seja, apresentam 

viabilidade de coleta somente nas estações de cheia. 
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Figura 1. Localização do município de Guarantã do Norte-MT e os pontos de coleta utilizados no presente estudo (setas 

vemelhas). 

 

Procedimento de monitoramento e coleta de água 

Para cada ponto foram realizadas duas coletas: uma a 50 metros a montante e a outra a 50 metros a 

jusante da rodovia.  Os parâmetros apresentados neste trabalho são os necessários para o cálculo do 

IQA proposto pela NSF e pela CETESB (Tabela 1).  
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Tabela 1. Parâmetros necessários para o cálculo do IQA de acordo com a NSF e a CETESB. 

 

Os parâmetros oxigênio dissolvido, temperatura e pH foram determinados in situ 

por meio de sonda multiparâmetro (YSI-550 A). Os demais parâmetros foram 

determinados em laboratório após coleta, acondicionamento apropriado e transporte 

imediato ao laboratório (Tabela 1). 

Após a obtenção dos valores, o Índice de Qualidade de Água foi calculado 

conforme proposto pela CETESB e pela NSF (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Interpretação qualitativa da qualidade de água, segundo a CETESB e a NSF. 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados e Discussão 

Parâmetros de Qualidade de Água monitorados 

Parâmetros NSF CETESB Unidade Metodologia 

Oxigênio Dissolvido x x 
(mg.L

-1
) Sonda multiparâmetro (in 

situ) 

Coliformes Fecais x x 
(Nº Colonia/100ml 

) 

Membrana Filtrante 

pH x x 
Un.pH Sonda multiparâmetro (in 

situ) 

Demanda Bioquímica de 

Oxigênio 
x x 

(mg.L
-1

) Titulometria 

Variação de Temperatura x x 
ºC Sonda multiparâmetro (in 

situ) 

Fósforo Total  x (mg.L
-1

) Espectrofotometria UV-vis 

Fosfato x  (mg.L
-1

) Espectrofotometria UV-vis 

Nitrogênio Total  x (mg.L
-1

) Titulometria 

Nitrato x  (mg.L
-1

) Titulometria 

Turbidez x x (NTU) Eletrocondutivimetria 

Sólidos Totais x x (mg.L
-1

) Gravimetria 

INTERPRETAÇÃO QUALITATIVA 

Classificação da água CETESB NSF 

Ótima 80 ≤ IQA ≤ 100 90 < IQA ≤ 100 

Boa 52 ≤ IQA < 80 70 < IQA ≤ 90 

Aceitável 37 ≤ IQA < 52 50 < IQA ≤ 70 

Ruim 20 ≤ IQA < 37 25 < IQA ≤ 50 

Péssima 0 ≤ IQA < 20 0 < IQA ≤ 25 
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Os valores obtidos durante o monitoramento no ano de 2010 são expressos na Figura 2. 

Figura 2.  Média dos valores dos parâmetros de qualidade de água monitorados nos meses de janeiro, 

abril, julho e outubro de 2010. 
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A seleção de parâmetros adequados para o monitoramento da qualidade da água 

para determinado propósito é de fundamental importância em um efetivo sistema de 

gestão. Os parâmetros monitorados nos corpos hídricos que interceptam a rodovia BR-

163 (Trecho Guarantã do Norte) são tradicionalmente utilizados em diversos estudos:  

O oxigênio (O2) é um dos gases de maior importância à dinâmica e a 

caracterização dos ecossistemas aquáticos. Suas principais fontes são a atmosfera e o 

processo de fotossíntese; e seus principais sumidouros são: (i) o consumo por 

decomposição de matéria orgânica; (ii) perdas para a atmosfera; (iii) respiração de 

organismos aquáticos; (iv) oxidação de íons metálicos como Ferro e Manganês; (v) 

consumo pelos sedimentos, entre outros (ESTEVES , 1998). 

O uso de coliformes termotolerantes para indicar poluição sanitária mostra-se 

mais significativo que o uso de coliformes “totais”, pois as bactérias fecais estão 

restritas ao trato intestinal de animais de sangue quente (CETESB, 2010). 

A determinação da concentração dos coliformes assume importância como 

parâmetro indicador da possibilidade da existência de microorganismos patogênicos, 

responsáveis pela transmissão de doenças de veiculação hídrica (CETESB, 2010). Além 

disso, podem causar o aumento na demanda de oxigênio (diminuindo o OD), águas 

turvas e odor desagradável (EPA, 2010). 

O pH é um dos parâmetros mais importantes em estudos no campo do 

saneamento ambiental por influir direta (sobre a fisiologia das diversas espécies) ou 

indiretamente (contribuindo para a precipitação de elementos químicos tóxicos; como 

por exemplo metais pesados que são disponibilizados ao ambiente quando o pH é ácido; 

e sobre as solubilidades de nutrientes) em diversos equilíbrios químicos. Desta forma, 

as restrições de faixas de pH são estabelecidas de acordo com as diversas classes de 

águas naturais (CETESB, 2010; EPA, 2010; APHA, 2005).  

A demanda bioquímica de oxigênio (DBO) de uma água é a quantidade de 

oxigênio necessária para oxidar a matéria orgânica por decomposição microbiana 

aeróbia para uma forma inorgânica estável. A DBO é normalmente considerada como a 

quantidade de oxigênio consumido durante um determinado período de tempo, em 

determinada temperatura de incubação específica. Os maiores aumentos em termos de 

DBO em um corpo hídrico são provocados por despejos de origem predominantemente 

orgânica. A presença de um alto teor de matéria orgânica pode induzir ao completo 

esgotamento do oxigênio na água, provocando um desequilíbrio na vida aquática 

(CETESB, 2010; EPA, 2010; APHA, 2005). 
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As variações de temperatura são parte do regime climático normal aonde os 

corpos hídricos apresentam variações sazonais e diurnas bem como estratificação 

vertical. A elevação da temperatura em um corpo hídrico geralmente é provocada por 

despejos industriais (indústrias canavieiras, por exemplo) e usinas termoelétricas 

(CETESB, 2010). A temperatura desempenha um papel principal de controle no meio 

aquático, condicionando as influências de uma série de variáveis físico-químicas.  

 O fósforo aparece em águas naturais devido, principalmente, às descargas de 

esgotos sanitários. Nestes, os detergentes fosfatados empregados em larga escala 

constituem a principal fonte. Alguns efluentes industriais, como os de indústrias de 

fertilizantes, pesticidas, químicas em geral, conservas alimentícias, abatedouros, 

frigoríficos e laticínios, apresentam fósforo em quantidades excessivas. As águas 

drenadas em áreas agrícolas e urbanas também podem provocar a presença excessiva de 

fósforo em águas naturais (CETESB, 2010; EPA, 2010; APHA, 2005). Assim como o 

nitrogênio, o fósforo constitui-se em um dos principais nutrientes para os processos 

biológicos. É um parâmetro imprescindível em programas de caracterização de 

efluentes industriais que se pretende tratar por processo biológico. Por ser essencial para 

condução de processos biológicos, o excesso de fósforo em esgotos sanitários e 

efluentes industriais  pode conduzir a processos de eutrofização das águas naturais 

(CETESB, 2010; EPA, 2010; APHA, 2005). 

As fontes de nitrogênio nas águas naturais são diversas. Os esgotos sanitários 

constituem, em geral, a principal fonte lançando nas águas nitrogênio orgânico devido à 

presença de proteínas, nitrogênio amoniacal, entre outros. Nas áreas agrícolas, o 

escoamento das águas pluviais pelos solos fertilizados também contribui para a presença 

de diversas formas de nitrogênio (CETESB, 2010). Nas áreas urbanas a descarga de 

esgoto não tratado, rico em compostos nitrogenados e fosfatados, são importantes 

contribuintes para o processo de eutrofização de corpos hídricos. 

A turbidez pode ser considerada como o grau de atenuação de intensidade que 

um feixe de luz sofre ao atravessá-la devido à presença de sólidos em suspensão, tais 

como partículas inorgânicas (areia, silte, argila) e de detritos orgânicos, algas, bactérias, 

plâncton em geral, entre outros (CETESB, 2010; EPA, 2010; APHA, 2005).  

Os sólidos em excesso podem causar danos ao corpo hídrico (assoreamento) e à 

vida aquática em geral. Eles podem se sedimentar no leito dos rios danificando os leitos 

de desova de peixes. Os sólidos podem reter bactérias e resíduos orgânicos no fundo dos 

rios, promovendo decomposição anaeróbia. Altos teores de sais minerais, 
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particularmente sulfato e cloreto, estão associados à tendência de corrosão em sistemas 

de distribuição, além de conferir sabor às águas (CETESB, 2010; EPA, 2010; APHA, 

2005). 

Durante o monitoramento não foi encontrada a presença de coliformes fecais nas 

amostras para todos os pontos analisados. Logo, para efeito de cálculo do IQA, foi 

atribuído o valor zero para este parâmetro. Vale ressaltar também que as atividades de 

obras nos pontos amostrados já se encontravam concluídas em alguns pontos e 

paralisadas em outros, o que configura que este monitoramento foi realizado sem que 

estivesse sendo realizada qualquer atividade por parte do empreendimento na rodovia 

BR-163 (Guarantã do Norte). 

As variações encontradas para os parâmetros mostram que o oxigênio 

dissolvido, pH e sólidos totais apresentaram maiores valores no período chuvoso 

(janeiro e abril) quando comparado com o período seco (julho e outubro). Já os demais 

parâmetros apresentaram maiores concentrações no período seco. Essa variação pode 

ser atribuída ao período sazonal, aonde a precipitação sofre forte variação entre os 

meses analisados. O regime de chuvas no Brasil apresenta sazonalidade marcante com 

estação seca e chuvosa em épocas diferentes do ano de acordo com a localização 

geográfica (Forti et al., 1997). Essa diferença na precipitação pode influenciar 

diretamente no volume e vazão dos corpos hídricos (Pachechenik e Souza, 2005) e na 

dinâmica dos parâmetros físico-químicos. O comportamento nas concentrações de 

espécies nitrogenadas, fosfatadas e de turbidez pode ser atribuído à concentração de 

solutos na água devido ao baixo volume nos copos hídricos durante a estação seca 

(Horbe et al., 2005).  

Índice de Qualidade de Água 

 

O Índice de Qualidade de Água é um facilitador na interpretação geral na 

condição de qualidade dos corpos hídricos, indicando o grau de contaminação das águas 

por meio de alguns parâmetros físicos, materiais orgânicos, fecais, nutrientes e sólidos 

(Mizutori, 2009).  

O IQA foi calculado para todos os 9 (nove) pontos durante os meses de janeiro, 

abril, julho e outubro de 2010. Pelo fato de haver diferenças quanto ao cálculo do IQA 

entre o que é proposto pela CETESB e pela NSF, esse índice foi calculado de acordo 

com o que é proposto por esses dois órgãos. As Tabelas 3 e 4 mostram as variações e 
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diferenças encontradas em termos quantitativos e qualitativos para o IQA determinado 

pela CESTESB e pela NSF.  

Tabela 3. Determinação dos valores do IQA conforme proposto pela CETESB e pela NSF. 

 

Tabela 4. Interpretação qualitativa do IQA conforme proposto pela CETESB e pela NSF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foram encontradas diferenças, porém, não significativas (p≥0.05) entre os 

valores do índice calculados conforme proposto pelos dois órgãos. Porém, as diferenças 

mais expressivas foram observadas na avaliação qualitativa do índice. 

 O índice criado pela NSF se estende em 5 pontos a quando comparado com a 

CETESB para classificação da água “péssima”.  Já o índice proposto pela CETESB 

restringe a classificação de água “ruim” para 37, enquanto que o proposto pela a NSF se 

estende até os 50 pontos. O IQA -CETESB restringe também a classificação “aceitável” 

para 50 pontos enquanto que IQA-NSF considera a água aceitável até os 70 pontos.  

IQA-CETESB restringe o valor  para água  considerada como “boa”. Sua classificação 

se inicia a partir de 52 chegando até os 80 pontos, enquanto que o IQA- NSF considera 

a água “boa” à partir de 70  indo até os 90 pontos. Porém, o IQA-CESTESB ampliou 

em 10 pontos a classificação para a água “ótima” enquanto que o IQA- NSF restringe de 

90 a 100 pontos. 

ÍNDICE DE QUALIDADE DE ÁGUA (Quantitativo) 

 CETESB NSF 

Pontos Janeiro Abril Julho Outubro Janeiro Abril Julho Outubro 

P1 87,5 86 53,5 44,5 90 89 50,5 39 

P3 80,5 67,5 59,5 56,5 73,5 67 54,5 52 

P4 82 76,5 59,0 55 91,5 75,5 52,0 52,5 

P6 81,5 57 62,5 59,5 88 57,5 56,5 58,5 

P8 79,5 62 80,5 61,5 80 61 72,0 60,5 

P9 89 64 63,5 89 88,5 61 55,5 90 

P11 90 85 56 74 92 84,5 49,5 73 

P12 87 86,5 81,5 75 85,5 84 83,5 75,5 

P23 92 75,5 87,5 91,5 91 73,5 85,5 90,5 

ÍNDICE DE QUALIDADE DE ÁGUA (Qualitativo) 

 CETESB NSF 

Pontos Janeiro Abril Julho Outubro Janeiro Abril Julho Outubro 

P1 Ótima Ótima Boa Aceitável Boa Boa Aceitável Ruim 

P3 Ótima Boa Boa Boa Boa Aceitável Aceitável Aceitável 

P4 Ótima Boa Boa Boa Ótima Boa Aceitável Aceitável 

P6 Ótima Boa Boa Boa Boa Aceitável Aceitável Aceitável 

P8 Boa Boa Ótima Boa Boa Aceitável Boa Aceitável 

P9 Ótima Boa Boa Boa Boa Aceitável Aceitável Boa 

P11 Ótima Ótima Boa Boa Ótima Boa Ruim Boa 

P12 Ótima Ótima Ótima Boa Boa Boa Boa Boa 

P23 Ótima Boa Ótima Ótima Ótima Boa Boa Ótima 
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Desta forma, a classificação de qualidade de água proposta pela CETESB 

restringe os valores de qualidade considerada inferior e abrange o range para as 

melhores classificações de água. 

Neste sentido, o IQA para as amostras de água dos corpos hídricos interceptados 

pela rodovia BR-163 apresentaram classificações de qualidade distintas. Para os valores 

obtidos pela CETESB há a predominância das qualidades “boa” e “ótima”, enquanto 

que os valores óbitos pelo índice da NSF distribui de maneira mais heterogênea as 

classificações obtidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados quantitativos obtidos para ambos os índices calculados evidenciam 

uma tendência de decaimento nos valores dos índices ao longo do monitoramento. Os 

maiores valores foram obtidos nos meses de janeiro e abril e os menores nos meses de 

julho e outubro (Figura 4). 
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Figura 4. Comparação entre as médias dos índices calculados conforme proposto pela CETESB e pela 

NSF ao longo dos meses de monitoramento. 

 

Essa tendência no decaimento do índice ao longo dos meses de monitoramento 

reflete as menores concentrações observadas para oxigênio dissolvido nos meses mais 

secos e as maiores concentrações das espécies nitrogenadas, fosfatadas e a turbidez no 

mesmo período. Pelo fato do oxigênio possui o maior peso no índice, este parâmetro 

acaba por ser um fator limitante na interpretação da qualidade de água utilizando o IQA. 

A tendência de que o Índice de Qualidade de Água pode ser influenciado pela 

precipitação é reforçada quando se correlaciona os valores obtidos do IQA com os 

valores de precipitação na região (Figura 5). Foram encontradas correlações lineares 

entre as médias dos IQAs e os valores de precipitação na região do empreendimento. Os 

valores obtidos da Distribuição das chuvas no ano de 2010 no município de Guarantã do 

Norte-MT foram obtidos no Banco de dados Hidrometeorológicos – Módulo de dados 

quali-quantitativos- SNIRH. 

 Logo, os valores obtidos pelo IQA nos corpos hídricos interceptados pela 

rodovia BR-163 indicam as variações na qualidade de água em relação à precipitação.  

IQAs

Ja
nei

ro
A
bri

l

Ju
lh

o

O
utu

bro

0

20

40

60

80

100
CETESB

NSF



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos                                                                                                                             14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5. Correlação entre os valores de IQA-CETESB, IQA-NSF e os valores de precipitação no 

município de Guarantã do Norte no ano de 2010. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O tradicional índice de qualidade de água, proposto tanto pela National 

Sanitation Foundation Institution quanto pela Companhia de Tecnologia de Saneamento 

Ambiental do Estado de São Paulo não indica potenciais impactos causados por 

empreendimento rodoviário na BR-163 nos corpos hídricos que interceptam essa 

rodovia. Este índice vem indicando as variações na qualidade de água em decorrência 

do volume de precipitação na região que influencia diretamente a vazão desses corpos 

hídricos. Além disso, os parâmetros monitorados indicam de forma mais direta 

possíveis impactos antrópicos relacionados à expansão urbana. Parâmetros como 
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nitrogênio, fósforo, oxigênio dissolvido são bons indicadores da eutrofização de corpos 

hídricos. 

   A elaboração de índices de acordo com o a atividade a ser monitorada pode ser 

considerada como uma alternativa quando se propõe a utilização de ferramentas que 

auxiliem os gestores em tomadas rápidas de decisão.  

Para este tipo de empreendimento pode ser sugerida a alteração no peso de 

alguns parâmetros e a inclusão de outros. A inclusão de parâmetros como a vazão, 

condutividade, óleos e graxas ou Hidrocarbonetos, metais-traço e clorofila podem 

indicar de forma mais precisa os possíveis impactos causados por obras em rodovias 

que interceptam corpos hídricos.  Além disso, um aumento no peso do índice para os 

parâmetros sólidos totais e turbidez poderiam ser sugeridos também, pois impactos 

causados por assoreamento de corpos hídricos decorrentes de taludes desprotegidos são 

bastante comuns neste tipo de empreendimento. 
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