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1 APRESENTA~AO

o

Grupo de Trabalho Aguas (GT Aguas) foi institufdo par Resolu~ao da
4 Camara de Coordena~ao e Revisao (CCR) - Meio Ambiente e Patrim6nio
Cultural, da Procuradoria Geral da Republica, por meio da Portaria 02/2005.
Ele e um colegiado composto por Procuradores da Republica e por
Procuradores Regionais da Republica, que atuam em diferentes estados ou
regi6es. Contam com 0 apoio de tecnicos especializados do quadro do MPF e,
eventualmente, de convidados.
a

Por for~a de sua fun~ao institucional, vem desenvolvendo a~6es para a
prote~ao e conserva~ao dos recursos hidricos superficiais e subterraneos, como
contribuic;ao ao equilibrio ambiental e melhoria da qualidade de vida.
Para a consecu~ao de seus objetivos e visando embasar tecnicamente a
atua~ao de suas atividades, esse GT vem elaborando documentos tecnicos
sobre as aguas doces interiores. Informalmente, esses documentos fazem
parte de uma serie interna que esse GT denomina "Recursos Hidricos do
Brasil". Ja foram elaborados um estudo intitulado Agenda da Agua para 0
Distrito Federal e outro, Sistema Aquifero Guarani (SAG).
De uma maneira geral, 0 corpo desses trabalhos e constitufdo por uma
coletanea de dados e de informac;5es selecionados e compilados dos acervos
tecnicos de 6rgaos publicos e de empresas privadas. 0 conteudo deste "core" e
complementado pelos autores, com analises criticas, textos basicos para
facilitar a compreensao e 0 manuseio do conteudo apresentado, conclus5es e
proposic;5es tecnicas de estrategias de atuac;ao.
Em uma esfera maior de abrangencia, esses documentos de divulga~ao
destinam-se a contribuir com as atividades dos diferentes Grupos de Trabalho
da 4a CCR, de outras Camaras, dos Procuradores da Republica e de Tecnicos
que atuam no campo dos recursos hfdricos nos estados e nos munidpios,
assim como dos demais segmentos da sociedade.

o estudo ora apresentado trata das Regioes Hidrograficas Brasileiras
(RHs), contendo a caracteriza~ao e a analise hidroambiental dessas regi6es.
Sao dados os creditos das cita~5es bibliograficas, sendo que a principal fonte
de consulta e compila~ao sac as publica~5es da Agencia Nacional de Aguas
(ANA).

20BJETIVOS
2.1 Principal
Subsidiar tecnicamente a atuac;ao dos Membros do GT Aguas, dos demais
integrantes do Ministerio Publico Federal que atuam na area dos recursos
hidricos e outros segmentos da sociedade sobre a poluic;ao das aguas
superficiais.
2.2 Especificos
•

Proteger 0 Meio Ambiente e manter 0 equilibrio dos ecossistemas, por
intermedio da conservac;ao e da protec;ao dos recursos hidricos
superficiais.

•

Caracterizar a partir da selec;ao de dados e de informac;6es do acervo
especializado as bacias hidrograficas brasileiras e suas drenagens.

•

Identificar os agentes de poluic;ao ou de contaminac;ao das aguas
superficiais e localizar as areas crfticas.

•

Contribuir para 0 conhecimento, a aplicac;ao e a implementac;ao da
gestao sustentavel dos recursos hidricos.

•

Desenvolver e propor estrategias que venham a contribuir para a
minimizac;ao dos impactos ambientais de origem antr6pica sobre as agua
interiores.

Para a consecuc;ao dos objetivos propostos havia a necessidade de se
elaborar uma documento abrangente sobre as bacias hidrograficas brasileiras,
com um enfoque hidroambiental.
A diversidade das fontes e a pluralidade dos documentos disponiveis em
diferentes bibliotecas e sftios nacionais e internacionais determinou que fosse
gerada uma coletanea-sintese
desse acervo. Assim, procedeu-se
0
levantamento, a selec;ao e analise dos dados e das informac;6es disponiveis
com
procedimentos
tecnicos
multitematicos
e
interac;6es inter
e
intradisciplinares.
As analises tecnicas geradas na 4a CCR, assim como as conclus6es e
sugest6es de estrategias de atuac;ao complementam os dados secundarios
citados.

o planeta Terra bem que poderia ser chamado de planeta Agua, pois
71% de sua superficie esta encoberta por cerca de 1,4 bilhao de km3 de agua.
Essas aguas comp5em 0 Cicio Hidrol6gico, onde 0 volume permanece
constante, mas ocorrem modificac;5es de estado fisico e alterac;5es de
reservat6rios de armazenamento, com a circulac;ao anual de um volume da
ordem de 577.000 km3 (SHIKLOMANOV, 1998).
Esses elevados valores sugerem uma falsa concepc;ao de abundancia,
muitas vezes induzindo ao desperdfcio. Porem, em uma analise global, deve-se
destacar que:
Do volume de agua existente no planeta1 cerca de 97,22%
(1.320.105.000 km3) e salgada e esta estocado nos oceanos, mares e lagos
salinos. Apenas 2,78% do volume total corresponde a agua doce (37.734.150
km3), sendo que um percentual de 2,15% esta em estado solido formando as
geleiras e os glaciais. A frac;ao restante (0,63%), esta distribufda entre as
aguas subterraneas e a umidade do solo (0,610/0); agua dos rios, pantanos e
lagos de agua doce (0,018%); e vapor d'agua na atmosfera (0,002). Em
termos percentuais as aguas subterraneas correspondem a 22,30/0 do volume
total de agua doce e de 97% da agua doce disponfvel para os multiplos usos,
muito embora cerca de 50% desse volume esteja armazenado abaixo de 800m
da superffcie, 0 que torna dispendiosa a sua explotac;ao.2
Essas aguas estao distribufdas de forma heterogenea, tanto no tempo
como no espac;o geografico. No Brasil, 890/0 do volume hfdrico total disponfvel
esta concentrado nas regi6es Norte e Centro-Oeste, mas nessas regi6es
concentram-se apenas 14,5% da populac;ao. Para as regi6es Nordeste, Sudeste
e Sui, onde estao distribufdos 85,5% da populac;ao nacional, ha disponfvel
apenas 11% do potencial hfdric03•

a

Neste contexto, 0 nao atendimento
demanda hidrica, que se identifica
em algumas localidades, deve-se tanto
restric;ao da quantidade, como
tambem
perda da qualidade. Muito embora sejam raros os casos de bacias
hidrograficas com escassez hfdrica absoluta, isto e, com disponibilidade inferior
a 500 m3jhabjano, ha registros de seca cr6nica (1.000 m3jhabjano). No pais,
o estado de Pernambuco apresenta a menor disponibilidade hfdrica (1.320

a

a

1
Os valores de percentagem ou de volume apresentados nesta distribuic;ao das aguas no Cicio Hidrologico
representam apenas ordem de grandeza e variam entre pesquisadores.
2
Revista das Aguas -http://midia.pgr.mpf.gov.br/4ccr/sitegtaguas/sitegtaguas_S/index.html
3
ANEEljANA, 2001.
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m3jhabjano),
caracterizando uma situac;;ao de alerta de escassez hfdrica
(inferior a 1.700 m3jhabjano), de acordo com os indicadores adversos de
volume (FALKENMARK& WIDSTRAND, 1992).
A degradac;;ao dos mananciais hfdricos e 0 crescimento economlcodemografico desordenado estao gerando areas com graves problemas de
suprimento de agua, tendendo, inclusive,
desertificaC;;ao, como ocorre no
interior de Pernambuco. Ademais, 0 cenario de crise se agrava na medida em
que as regi5es com maiores nfveis populacionais sac tambem as que mais
degradam os corpos hfdricos. Atualmente milh5es de brasileiros nao tem agua
suficiente para suprir as suas demandas domesticas, que segundo a
Organizac;;aoMundial de Saude - OMS, e de 200 Iitrosjdia.

a

A escassez hfdrica tem um impacto polftico-economico muito acentuado
na medida em que a agua e fundamental na gerac;;ao de empregos, pois e
insumo de todas as atividades antr6picas. Por exemplo, para se produzir uma
tonelada de tecido sac necessarios 1.000.000 litros de agua, para se produzir
1 tonelada de milho utiliza-se 1.400 Iitros de agua e para se produzir 1
tonelada de trigo necessita-se de 900 litros (FLORES, 2000).
Tambem se observa que a partir da escassez hfdrica surgem problemas
relacionados a conflitos entre os diferentes tipos de uso (abastecimento
domestico, industrias, agricultura irrigada, energia hidreletrica, navegac;;ao),
pois suas atividades sac prejudicadas com a reduc;;aodo seu nfvel de utilizaC;;ao.
De acordo com TUCCI (2001), os conflitos pelo uso da agua sac c1assificados
como:
Conflitos de destinaf;ao do uso: relacionados aos anseios
ambientais e economicos, quando a utilizaC;;ao da agua
estabelecida por decis5es publicas.

sociais,
nao e

Conflitos de disponibilidade qualita tiva : relacionado ao uso excessivo da
agua, comprometendo a sua qualidade por meio do lanc;;amento de
poluentes, tornando-a inadequada para 0 consumo.
Cont/itos de disponibilidade quantitativa: decorrencia do esgotamento da
disponibilidade quantitativa, quando um usuario utiliza intensamente 0
recurso, comprometendo a utilizaC;;aopor outro usuario.
Alem desses conflitos que surgem afetando as atividades economicas, as
restric;;5es de quantidade e qualidade aumentam os custos de utilizaC;;aodos
recursos hfdricos, pois passam a ser necessarias novas tecnologias para a
reutilizac;;aoda agua, ou mesmo para a captac;;aoem mananciais mais distantes
do local de consumo, ou mais profundos, como no caso das aQuas

subterraneas. Com efeito, a frac;;aoda populaC;;aocom menor poder aquisitivo
nao consegue arcar com esses custos e passa a utilizar agua sem tratamento,
aumentando os fndices de mortalidade. 0 problema passa a ter seu foco nao
na falta de agua em si, mas na exclusao social causada pelo custo da agua
disponibilizada.
Outra conseqOencia da ma gestao dos recursos hfdricos e 0 lanc;;amento
de efluentes Ifquidos e de resfduos s6lidos, domesticos e industriais nos corpos
hfdricos, pois esses tem sido muitas vezes superiores a sua capacidade de
autodepurac;;ao, transformando-os em vias de propagaC;;ao de doenc;;as e
desequilfbrio natural. A degrada~ao dos corpos de agua e a ineficiencia da
gestao dos recursos hfdricos, faz com que muitos rios que cortam grandes
cidades estejam impossibilitados de serem utilizados para 0 abastecimento
domestico. A poluic;;aoimpede que tratamentos convencionais sejam suficientes
para torna-Ios apropriados. Segundo dados do FIBGE (2005), 800/0 do esgoto
produzido pela populac;;ao brasileira sac lanc;;ados nos corpos hfdricos sem
nenhum tipo de tratamento. Com efeito, alguns rios brasileiros apresentam em
todo 0 seu curso, ou em parte dele, elevado estagio de degradac;;ao, como por
exemplo: Tiete (SP); Guafba (RS); Doce (MG) e Parafba do Sui (MG, RJ, SP).
Com relac;;aoa correta utilizac;;aodos recursos hfdricos, pode-se salientar
ainda que em 96% da area irrigada no Brasil sac utilizadas tecnicas pouco
eficientes, que induzem a perda de agua. Tambem, com respeito as
Companhias de Saneamento, essas apresentam na distribuic;;ao de agua um
desperdfcio medio de 40%, representando um prejufzo para as mesmas da
ordem de R$ 1 bilhao por ano.
As constatac;;6eselencadas ressaltam que a agua nao e simplesmente um
recurso natural finito e com valor economico, mas um bem com importante
conota~ao ambiental, social e economica. Isto e, parte da solu~ao esta em
passar a considerar a agua como um recurso vital e estrategico.
Portanto, as solU<;6es incluem a reduc;;ao do desperdfcio (nos usos
domesticos, agrfcolas e industriais);
a recupera~ao da qualidade dos
mananciais; a racionaliza~ao do consumo; a disponibiliza~ao de recursos e
mecanismos de financiamento; 0 fortalecimento institucional; a consolidac;;ao
de marcos regulat6rios mais restritivos (leis e normas que busquem a
utilizac;;ao racional, com base nos princfpios do poluidor-pagador e do usuariopagador); os avanc;;ostecnol6gicos (dessalinizadores, tecnicas de perfuraC;;aode
poc;;ostubulares profundos, tecnicas modernas para as estac;;6esde tratamento,
dentre outras); 0 planejamento e a gestao integrada das aguas subterraneas e
superficiais (por exemplo, reconhecer os interesses multiplos - abastecimento
domestico, agricultura,
piscicultura, industrias, hidroeletricas, transporte,
recreac;;ao e controle de enchentes); monitoramento; banco de dados; e do

controle da qualidade e da quantidade necessaria aos diversos padr5es de uso
da agua.
Nesse sentido, 0 gerenciamento adequado das aguas doces gera a
possibilidade e a oportunidade de se garantir um desenvolvimento mais
equilibrado, no qual a agua continue a ser a principal fonte de vida e que as
presentes e as futuras gera<;5es possam compartilhar esse recurso. Conforme,
expressa 0 Art. 5 da Declara<;ao Universal dos Direitos da Agua: " A agua nao
somente uma heran<;a que recebemos; ela
sobretudo, um legado que
deixaremos aos nossos sucessores. Sua proter;ao constitui uma necessidade
vital e moral do homem contemporfmeo para com as futuras gerar;oes.

e

e,

A imensa disponibilidade de agua doce em quase todo territorio nacional
resulta da conjun<;ao favoravel de diferentes componentes ambientais dos
meios ffsico e biologico, como por exemplo, c1ima e cobertura vegetal.
A fra<;ao superficial da disponibiJidade hfdrica e estimada em 182.170
m /s, se considerada apenas a contribui<;ao do territorio brasiJeiro, passando
para 258.750 m3/s, quando computadas as vaz5es produzidas nas areas das
bacias Amazonica, Parana, Paraguai e Uruguai que se encontram em territorios
estrangeiros (ANEEL/ANA, 2001). Esses valores referem-se as vaz5es medias
de longo perfodo e constituem uma razoavel indica<;aodo potencial hfdrico, em
termos de limite superior. 0 potencial hfdrico superficial brasileiro corresponde
a 53% do total da America do Sui e a 11,60/0 do total mundial (BARROS,
2000). Ja as aguas subterraneas totalizam, aproximadamente, 112.000 km3
(MMA/SRH, 1998).
3

o potencial hfdrico superficial brasileiro corresponde a 53,0 a/a do total da
America do Sui e a 11,6 a/a do total mundial (MMA/SRH, op.cit.)
A disponibilidade hfdrica social media, relativa apenas as drenagens
superficiais no Brasil e de 38.185 m3/hab/ano, com demanda de cerca de 10/0.

Quadro 1 - Distribuic;ao dos Recursos Hidricos Superficiais por Regiao
Geografica

POPULA~AO RECURSOS DISPONIBILIDADE
,
(0/0 do total)
HIDRICA SOCIAL
HIDRICOS
(0/0 do total)
(m3/hab/ano)

GEOGRAFICA

AREA
(% do
total)

NORTE

45,3

6,98

68,5

374.905

CENTROOESTE

18,8

6,41

15,7

93.357

SUL

6,8

15,05

6,5

16.521

SUDESTE

10,8

42,65

6,0

5.333

NORDESTE

18,3

28,91

3,3

4.384

REGIAO

3 FONTES DE P-OLUI~AO DOS RECURSOS HIDRICOS
As atividades antr6picas que geram cargas potencialmente
SaGc1assificadas em:

poluidoras

Assim, deve ser considerado que ha atividades em que a gera<;ao de
carga poluidora e intrinseca
atividade ou ao processo e outras em que 0
componente e incidental ou acidental.

a

Para as proposi<;6es finais deste estudo e necessaria a identifica<;ao das
diferentes fontes de polui<;ao, tais como pontual, linear e difusa. Para cada
caso, a avalia<;ao, minimizac;ao e restric;6es saG de complexidade variada,
atingindo geralmente 0 grau mais elevado para as fontes difusas. A
degradac;ao da qualidade das aguas ocorre quando os poluentes gerados,
principalmente por atividades domesticas, industriais, de servic;os, agrfcolas,
minerac;ao e pecuarias atingem 0 solo, 0 ar, as drenagens superficiais e se
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encaminham para 0 subsolo. Retornando, de acordo com 0 Cicio da Agua, para
a superflcie e para a atmosfera.
Na natureza 0 solo atua como uma esponja podendo absorve-Ios total ou
parcialmente. Esta atenua<.;aodepende das caracteristicas do solo (inclusive da
espessura) e/ou dos contaminantes e sera tanto mais efetiva quanta mais
lento for 0 processo, pois havera maior tempo para que ocorram as rea<.;6es
flsico-quimicas que retem os poluentes. A presen<.;ade ar e de bacterias no
solo permite a ocorrencia de processos de biodegrada<.;ao,que contribuem para
a minimiza<.;ao da carga de contaminantes.
Porem, alguns desses
contaminantes ou porque estao em quantidade que supera 0 poder de
atenua<.;ao do solo, ou nao sac de facil absor<.;ao, ou sac resistentes
degrada<.;aobacteriana, continuam a se infiltrar no subsolo.

a

o

poluente sera mais perigoso quanta mais movel e/ou persistente se
comportarem nos diferentes meios do ecossistema.

(a) a{s) classe(s) de poluente(s), definida(s) pela tendencia a degrada<.;ao(por
a<.;aobacteriologica ou por rea<.;aoquimica) e ao retardamento (por troca de
cations, por sor<.;aoou outro processo);
(b) a intensidade do evento de polui<.;ao, expressa pela extensao da area
afetada e pela concentra<.;aorelativa de cada poluente em rela<.;aoaos limites
maximos recomendados pela OMS para a potabilidade da agua;
(c) 0 modo de dispersao do poluente no solo ou subsolo, avaliado segundo a
profundidade do agente contaminante e a carga hidraulica associada;
(d) a dura<.;ao da aplica<.;ao da carga poluidora, abrangendo
aplica<.;aoe a probabilidade de que atinja 0 subsolo.

0

perfodo de

Os dados disponiveis em um estudo regional costumam ser insuficientes
para inventariar todas as fontes presentes e respectivas cargas contaminantes,
optando-se por relaciona-Ias a partir dos tipos de atividades predominantes.

a

As cargas poluidoras sac c1assificadas quanta
periculosidade, com
destaque para aquelas que representem maior amea<.;aa saude publica, como:
reduzida, moderada e elevada.
Quando a quantidade de contaminante superar a capacidade atenuadora
do solo, tem inicio 0 processo de degrada<.;ao hfdrica. Em areas com elevado

indice pluviometrico, ate mesmo um poluente em pequena quantidade inicial
pode infiltrar-se rapidamente no solo ou desaguar em uma drenagem.
Deve-se considerar quatro caracterfsticas basicas, semi-independentes,
no processo de contamina<;;ao:
•
•
•
•

A
A
0
A

c1asse (tipo) do contaminante envolvido;
intensidade do evento de contamina<;;ao;
modo de disposic;;ao(forma) no solojsubsolo;
dura<;;aoda aplicac;;aoda carga poluidora.

Na pratica, ha dificuldade de se obter os dados e as informac;;5es
necessarias sobre as cargas contaminantes que atuam em uma dada area,
assim, trabalha-se com grupos· de atividades antropicas geradoras de
contamina<;;ao. E dada uma enfase maior para os constituintes que apresentam
uma amea<;;a saude publica, tal como os nitratos, que apresentam grande
mobilidade e estabilidade em sistemas anaerobicos. De uma maneira geral os
metais pesados (toxicos) tendem a ser imobilizados por precipita<;;ao e so
migram em condi<;;5es de pH e Eh baixos. No que tange aos poluentes
organicos, os mais perigosos sao alguns alcanos e alquenos c1orados, que sac
soluveis na agua.

a

3.2 FONTES DE POLUI~AO
Sao varias as fontes potencialmente impactantes, como exemplificadas a
seguir:

De uma maneira geral
organicos. Esses residuos se
o nitrate uma substancia
tambem, alem da amonia,
concentra<;;5esde organismos

os residuos domesticos (solidos e Hquidos) sac
transformam em compostos de nitrogenio, sendo
potencialmente
cancerfgena. Estao presentes
detergentes e desinfetantes, alem de elevadas
fecais, bacterias e virus.

Em areas rurais isoladas nao ha tratamento das aguas servidas ou coleta
regular de lixo. Nesses locais e comum 0 usa de fossas septicas com
sumidouros e fossas negras, que causam grandes impactos ambientais, tanto
peJa contamina<;;ao biologica como peJa contamina<;;ao quimica.

ocorrem, principal mente, pelos efluentes, resfduos solidos e estoques de
materia-primajproduto
industrial. 0 porte da industria nao e 0 fator mais
significativo no processo de poluic.;aodo subsolo. Geralmente as de maior porte
e com melhor tecnologia san menos agressiva ao meio ambiente.
A identificac.;ao das suas potencialidades poluidoras, principalmente no
que diz respeito
concentrac.;ao de compostos organicos e de metais toxicos,
devem ser considerados.

a

(c) Resfduos Solidos - Lixoes, Aterros Sanitarios, Usinas de Processamento e
Incineradores

o consideravel aumento populacional gerou um crescimento significativo
no volume de resfduos solidos de origem domestica, hospitalar, comercial e
industrial (lata sensu). As usinas de processamento e de incinerac.;ao de lixo
instaladas apresentam problemas operacionaisjambientais e nao atendem
demanda. Assim, um elevado percentual do resfduo solido gerado nao sofre
qualquer tipo de beneficiamento nas usinas, sendo depositados em Iixoes,
controlados ou nao, nao ocorrendo monitoramento posterior, inclusive com a
implantac.;aode piezometros4•

a

Ha necessidade de levantamentos criteriosos para locac.;ao de futuros
sftios destinados
disposic.;ao ordenada de residuos solidos (aterros
sanitarios), de modo a minimizar os impactos sobre os recursos hidricos.

a

As atividades de minerac.;ao,que abrangem a lavra, a beneficia mento, a
estocagem e 0 transporte, sac potencialmente poluidoras. 0 processo de
degradac.;ao das aguas pode ocorrer relacionado a todas essas fases, como
observado na bacia carbonffera de Santa Catarina.
(e) Outras fontes pontuais de poluic.;aodas aguas sac: Estac.;oesde Tratamento
de Esgotos (ETE's), cemiterios e atividades do setor de prestac.;aode servic.;os,
como oficinas e pastas de abastecimentojlavagem e manutenc.;ao de vefculos e
equipamentos pesados.

As rodovias e outros tipos de obras de engenharia similares comportamse de forma direta como fonte de poluic.;aolinear. Indiretamente, as drenagens
superficiais
(rios,
riachos,
ribeiroes,
corregos
e canais)
que san
frequentemente utilizadas para a lanc.;amento de efluentes (tratados ou in
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natura) e de reslduos solidos, das mais diversas origens, ultrapassando a
capacidade de depura~ao natural, atuam como Fontes de contamina~ao linear
para as aguas subterraneas.

A agricultura e, de modo geral, mais impactante ambientalmente que a
pecuaria. Em areas com vulnerabilidade alta, as atividades agrfcolas sac
bastante impactantes devido a sua abrangencia territorial e ao perfodo longo
de atua~ao. A presen~a de compostos organo-c1orados e a solubilidade elevada
dos insumos incrementam 0 processo de contaminac;ao dos recursos hfdricos.
o monitoramento e a analise dos contaminantes exigem operac;5es complexas
e onerosas.

Muito embora seja tecnicamente possfvel a determinac;ao do grau de
vulnerabilidade dos corpos de agua e a identificac;ao das Fontes de poluic;ao
com os respectivos contaminantes,
ha eventos que nao podem ser
determinados com a acurabilidade necessaria, mas que podem ser previstos e
que as medidas cautelares ou preventivas podem ser determinadas. Uma
possibilidade real e de acidente com vefculo transportador de carga de Classe
I, por exemplo, e que venha a contaminar corpos d'agua situados em torno da
rodovia, ou vazamentos em tanques e em canalizac;5es de combustfveis, ou
de outras substancias poluentes.

4

IN DICE

DE QUALIDADE DAS AGUAS (IQA)

o

Indice de Qualidade das Aguas (IQA) e urn conjunto de parametros
qufmicosjffsicos que caracterizam a qualidade conforme sua utilizaC;ao. Foi
inicialmente desenvolvido pelo National Sanitation Foundation (NSF USAj1970) por meio de pesquisa junto a especialistas. No Brasil, a Companhia
de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) de Sao Paulo adaptou e
elaborou nova versao deste fndice.

o

objetivo de aplicac;ao do IQA e analisar a qualidade das aguas
considerando, sobretudo, 0 nfvel de contaminac;ao dessas por esgotos
domesticos e cargas organicas de origem industrial. A constatac;ao da
qualidade da agua por meio deste fndice serve para determinar se ela pode ser
utilizada no abastecimento publico, ou que tipo de tratamento ela deve receber
para poder ser aproveitada.
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Para a elaborac;ao do fndice sao utilizados nove parametros, onde cada
um deles possui um valor de qualidade (obtido em seu proprio grafico de
qualidade em func;ao de sua concentrac;ao ou medida - Anexo 1), tambem e
estabelecido 0 respectivo peso em func;ao de sua importancia na determinac;ao
da qualidade da agua.

Oxigenio dissolvido (peso = 0,17): 0 adequado conteudo de oXlgenlo
dissolvido na agua e essencial para a manutem;ao da vida em sistemas
aquaticos;
• Coliformes fecais (peso = 0,15): indica a possibilidade da existencia de
microorganismos patogenicos responsaveis pela transmissao de doenc;as
de veiculac;ao hfdrica, tais como febre paratifoide, febre tifoide, colera e
desinteria bacilar;
• Potencial hidrogeni6nico - pH (peso = 0,12): influencia diretamente a
fisiologia das especies, pode contribuir para a precipitac;ao de elementos
qufmicos toxicos e alterar a solubilidade de nutrientes;
• Demanda bioqufmica de oxigenio - DBOs.20 (peso = 0,10): indica a
quantidade de oxigenio necessaria para oxidar a materia organica por
decomposic;ao aerobia para uma forma inorganica estavel. A presenc;a de
alto teor de materia organica pode induzir
completa extinc;ao do
oxigenio, determinando 0 desaparecimento de peixes e outras formas de
vidas aquaticas;
• Nitrogenio total (peso = 0,10): os esgotos sanitarios sao no geral a
principal fonte de lanc;amento de nitrogenio total nas aguas. A presenc;a
deste elemento nos corpos d'agua facilita 0 surgimento de seres vivos
aquaticos, especialmente as algas que em grandes concentrac;5es podem
prejudicar 0 uso da agua para algumas atividades;
• Fosforo total (peso = 0,10): aparece em aguas naturais, principalmente,
por causa das descargas de esgotos sanitarios. Assim como 0 nitrogenio,
o fosforo favorece a eutrofizac;aos que pode prejudicar 0 uso da agua;
• Temperatura (peso = 0,10): organismos aquaticos possuem limites de
tolerancia termica. Alem de afetar diretamente a vida aquatica, a
temperatura quando aumenta altera a viscosidade, a tensao superficial,
o calor espedfico da agua;
• Turbidez (peso = 0,08): indica 0 grau de atenuac;ao de intensidade que
um feixe de luz $ofre ao atravessar a agua. Por causa da presenc;a de
materiais solidos em suspensao, como por exemplo, areia, silte, algas,
bacterias etc, a turbidez pode aumentar tambem em decorrencia de
esgotos sanitarios, efluentes industriais e minerac;ao. A turbidez de uma
maneira geral pode afetar negativamente os usos domesticos, industriais
•

a

•

e recreacionais da agua.
Reslduo total (peso = 0,08): e toda materia que permanece no solo apos
evaporac;ao, secagem ou calcinac;ao da amostra. Os resfduos solidos
podem causar danos a vida aquatica com a retenc;ao de bacterias e
reslduos no fundo dos rios promovendo decomposic;ao anaerobica.

o IQA

apresenta como resultad06 valores (notas) que variam de 0 a 100,
onde quanta maior for 0 valor melhor e a qualidade da agua. A Agencia
Nacional de Aguas (ANA) estabelece as seguintes faixas de valores que
indicam a qualidade das aguas: pessima (0 a 19), ruim (20 a 36), aceitavel
(de 37 a 51), boa (52 a 79) e otima (80 a 100).

E

valido destacar que a coleta de dados e 0 calculo do IQA sao realizados
principalmente,
por orgaos estaduais, que, em alguns casos, utilizam
para metros distintos, 0 que dificulta a compara<;ao e a homogeneizac;ao de
resultados. Outro aspecto a se ressaltar e que, ate a presente data, apenas 11
estados (Amapa, Bahia, Esplrito Santo, Goias, Mato Grosso, Mato Grosso do
Sui, Minas Gerais, Parana, Pernambuco, Rio Grande do Sui e Sao Paulo) e 0
Distrito Federal utilizam 0 IQA como indicador da condi<;ao dos seus corpos
d'agua.

6

Resultado obtido por meio do produtorio ponderado dos nove para metros, segunda a formula:

IQA=

TI%wii=l

