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Resumo: O Índice de Qualidade das Águas (IQA) foi desenvolvido em 1970 pelo National Sanitation 

Foundation (NSF), dos Estados Unidos e consiste no cálculo do produtório de nove parâmetros 

elevados a seus respectivos pesos. Neste trabalho, foram selecionadas as estações fluviométricas 

Cancela-Tamandaí, pertencente ao rio Vacacaí e João Goulart, que pertence ao rio Vacacaí Mirim, 

ambas no município de Santa Maria, região central do Rio Grande do Sul, para a avaliação da 

qualidade das águas de ambos os cursos d’água, por meio da aplicação do IQA-NSF. Por meio de 

três campanhas de amostragem em cada ponto de monitoramento, foram obtidos os dados dos nove 

parâmetros necessários para calcular o IQA-NSF, sendo eles: Oxigênio Dissolvido (OD), Escherichia 

Coli, pH, Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), temperatura, nitrato total, fosfato total, sólidos 

totais e turbidez. Os resultados obtidos para o IQA na estação fluviométrica Cancela-Tamandaí, no 

rio Vacacaí, variaram de 25 a 27, apresentando classificação de acordo com o IQA-NSF de má 

qualidade. Já para a estação fluviométrica João Goulart, no rio Vacacaí-Mirim, os índices variaram 

de 45 a 56 apresentando classificação entre má e média qualidade. 
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APLICATION OF WATER QUALITY INDEX (WQI) IN URBANIZED 

RIVER BASINS IN SANTA MARIA - RS 
 

 

 

Abstract: The Water Quality Index (WQI) was developed in 1970 by the National Sanitation 

Foundation (NSF), from the US and is the product operator calculation of nine parameters high to 

their respective weights. In this work, were selected the fluviometric stations Cancela-Tamandaí, 

belonging to the river Vacacaí and João Goulart, who belongs to the river Vacacaí Mirim, both in 

Santa Maria, central region of Rio Grande do Sul, for evaluating the water quality from both 

watercourses, through the application of WQI-NSF. Through three sampling campaigns in each 

monitoring point were obtained data of the nine parameters required to calculate the WQI-NSF, as 

follows: Dissolved Oxygen (DO), Escherichia coli, pH, biochemical oxygen demand (BOD), 

temperature, total nitrate, total phosphate, total solids and turbidity. The results for the WQI in 

fluviometric station Cancela-Tamandaí, in the river Vacacaí ranged from 25 to 27, with classification 

according to the WQI-NSF as poor quality. However for the fluviometric station João Goulart in 

Vacacaí-Mirim River, the rates ranged 45 to 56 presenting classification between poor and average 

quality. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A qualidade da água de uma bacia hidrográfica é determinada por processos naturais: 

intensidade das precipitações, intemperismo, cobertura vegetal, e pela influência antrópica, tais como, 

urbanização, atividades agropecuárias e atividades industriais. A bacia hidrográfica dos rios Vacacaí e 

Vacacaí Mirim sofre diretamente os efeitos deletérios destes processos. Desta forma, o monitoramento 

ambiental da qualidade destes corpos hídricos assume grande importância, principalmente, no que diz 

respeito à administração pública. Diante disto, a aplicação de um índice de qualidade da água (IQA) é 

uma importante ferramenta para avaliação da condição em que um rio se encontra, principalmente, por 

se tratar de um resultado expresso de forma numérica e conceitual, facilitando o entendimento por 

parte da população leiga e de gestores públicos. 

O IQA foi desenvolvido em 1970 pela National Sanitation Foundation (NSF), dos 

Estados Unidos e consiste no cálculo do produtório de nove parâmetros elevados a seus respectivos 

pesos, os quais estão dispostos na Tabela 1. O resultado é traduzido em um conceito de qualidade pré-

estabelecido que varia de 0 a 25 (péssima qualidade) até 91 a 100 (ótima qualidade). A utilização do 

IQA-NSF no Brasil é feita desde 1975 pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental 

(CETESB), de São Paulo, em um modelo adaptado. No Rio Grande do Sul, o IQA-NSF é utilizado 

pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler (FEPAM). 

Para o cálculo do IQA-NSF, utiliza-se a Equação (1), a qual representa o produtório dos 

parâmetros elevados a seus respectivos pesos: 

(1) 

𝐼𝑄𝐴 =∏𝑞𝑖
𝑤𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Onde: 

IQA = Índice de Qualidade das Águas. 

𝑞𝑖 = Qualidade do i-ésimo parâmetro, de acordo com os dados obtidos. 

𝑤𝑖 = Peso do i-ésimo parâmetro, de acordo com a Tabela 1. 

 



 

 

O valor de 𝑞𝑖 é obtido através de curvas de variação da qualidade da água de acordo com 

a condição apresentada por cada parâmetro (CETESB, 2013). 

 

Tabela 1: Parâmetros e pesos necessários para calcular o IQA-NSF. 

Parâmetros Pesos 

Oxigênio Dissolvido 0,17 

Coliformes termotolerantes 0,15 

pH 0,12 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 0,10 

Temperatura 0,10 

Nitrogênio total 0,10 

Fósforo total 0,10 

Turbidez 0,08 

Sólidos totais 0,08 

Fonte: CETESB (2013). 

 

Com o valor do IQA calculado pela Equação (1), têm-se, pela Tabela 2, as faixas de 

valores seguidas de seus respectivos conceitos de qualidade: 

 

Tabela 2: Faixas de valores do IQA e seus respectivos conceitos de qualidade. 

Valores Qualidade 

79 < IQA ≤ 100 Ótima 

51 < IQA ≤ 79 Boa 

36 < IQA ≤ 51 Regular 

19 < IQA ≤ 36 Ruim 

IQA ≤ 19 Péssima 

Fonte: CETESB (2013). 

 

2. OBJETIVO 

 

O objetivo deste trabalho é apresentar a classificação da qualidade das águas dos rios 

Arroio Cancela e Vacacaí Mirim nas suas respectivas estações fluviométricas, Cancela-Tamandaí e 

João Goulart, por meio da aplicação do IQA-NSF, de acordo com as modificações realizadas pela 

CETESB. Ainda, buscou-se relacionar os resultados para o IQA-NSF com o uso e ocupação do solo de 

cada bacia.  

3. DESENVOLVIMENTO 

3.1. Localização das Bacias Hidrográficas 

O estudo foi realizado no município de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Foram utilizadas 

as bacias hidrográficas do Arroio Cancela e João Goulart, pertencentes à bacia hidrográfica dos rios 

Vacacaí e Vacacaí Mirim, para obtenção dos parâmetros de qualidade das águas necessários para 

calcular o IQA-NSF. A bacia do Arroio Cancela é predominantemente urbana, enquanto que a bacia 

João Goulart apresenta características semiurbanas. A Figura 1 exibe a localização das bacias, bem 

como os pontos utilizados para obtenção dos dados. 



 

 

 

Figura 1: Mapa de localização das bacias estudadas. Fonte: Autor. 

2.2. Bacia do Arroio Cancela 

Situada na área urbana do município de Santa Maria, abrange uma área total de 2,7 Km². 

O Arroio Cancela possui fluxo constante durante o ano e seu curso não é canalizado. Além disso, 

caracteriza-se por ser receptor de grande parte das águas residuais e pluviais da área contribuinte à 

bacia (SANTOS & GASTALDINI, 2016). 

Por estar situada em área urbana, essa bacia apresenta alto grau de impermeabilização. A 

Tabela 3 detalha o uso e ocupação do solo da bacia do Arroio Cancela e a Figura 2 permite uma 

melhor visualização dos usos. 

 

 
Figura 2: Uso e ocupação do solo da bacia do Arroio Cancela. Fonte: SANTOS (2014). 



 

 

Tabela 3: Valores percentuais de área para o uso e ocupação do solo da bacia do Arroio Cancela. 

Uso e ocupação do solo % área 

Áreas de campos 6,5 

Solo exposto 2,0 

Impermeável 50,7 

Agricultura/vegetação rala 40,74 

Fonte: SANTOS (2014). 

 

As campanhas de amostragem da água do Arroio Cancela ocorreram nos dias 20/01/2016, 

24/02/2016 e 15/03/2016, caracterizados pela ausência de precipitação. A amostragem da água foi 

realizada de forma pontual, no centro da seção de monitoramento, em recipientes plásticos 

ambientados com a própria amostra. Em seguida, as amostras foram encaminhadas para a análise dos 

parâmetros de qualidade. 

As metodologias de análises foram realizadas conforme descrito no Standard Methods 

for the Examination of the water and wastewater (APHA, AWWA, WPCF, 1998). A Tabela 4 

apresenta os parâmetros de qualidade da água analisados e os métodos analíticos utilizados 

nas análises. 
 

Tabela 4: Parâmetros analisados e métodos de análise. 

Parâmetro Unidade Método analítico 

DBO5 mg·L
-1

 Winckler 

Turbidez UNT Nefelométrico 

pH - Potenciométrico 

Sólidos totais mg·L
-1

 Gravimétrico 

Temperatura °C Termometria 

Oxigênio dissolvido mg·L
-1

 Oxímetro 

Coliformes termotolerantes NMP·100mL
-1

 Ideex-colilert 

Nitrogênio total mg·L
-1

 Cromatografia iônica 

Fósforo total mg·L
-1

 Cromatografia iônica 

 

Dentre os parâmetros analisados, vale destacar a variação de OD nos dias amostrados, que 

variou de 1,22 até 2,06 mg·L
-1. 

O lançamento de efluentes domésticos no corpo hídrico justifica os 

baixos valores de OD encontrados. A turbidez também apresentou grande variabilidade, com valor 

mínimo de 5,9 UNT e máximo de 11 UNT. Da mesma forma, os sólidos totais, que apresentam 

significativa variação, com mínimo de 203 mg·L
-1

 e máxima de 230 mg·L
-1

. A DBO apresentou 

pequenas variações nos três dias amostrados, variou de 13 a 16 mg·L
-1

. 

 

Diante dos resultados obtidos para estes nove parâmetros, calculou-se o IQA-NSF para a 

bacia do Arroio Cancela, cujos resultados encontram-se na Tabela 5: 

 

Tabela 5: Resultados para o IQA-NSF na bacia do Arroio Cancela. 

Data IQA-NSF Classificação de qualidade 

20/01/2016 25 Ruim 

24/02/2016 27 Ruim 

15/03/2016 27 Ruim 

 

Os resultados para esta bacia traduzem a intensa interferência urbana no curso d’água. 

Solos impermeabilizados representavam, em 2014, em torno de 51% do uso do solo na bacia 

(SANTOS, 2014).  A bacia do Arroio Cancela sofre os efeitos de despejos de efluentes, escoamento 



 

 

superficial ocasionado pela urbanização e impermeabilização do solo e disposição incorreta de 

resíduos sólidos. A passagem de rios por áreas urbanas faz com que estes recebam uma grande carga 

de poluentes, ocasionando alterações na qualidade da água, na biota aquática, na morfologia fluvial e 

no regime hidrológico (POLETO et. al. 2010; MARTÍNEZ & POLETO, 2010). 

2.3. Bacia João Goulart 

Essa bacia situa-se parcialmente em área urbana, e possui uma área de drenagem de 36,17 

km², onde está inserido o reservatório do Vacacaí Mirim, de grande importância para o município de 

Santa Maria, pois contribui para o abastecimento público. Desta forma, as consequências da poluição 

do corpo d’água nesta bacia aumentam. Por possuir características semiurbanas, não sofrendo os 

efeitos intensos da urbanização, o rio Vacacaí Mirim possui neste ponto, qualidade superior em 

comparação com o Arroio Cancela. O percentual de solo impermeabilizado nesta bacia é de 

aproximadamente 10% (GRAEPIN, 2016). A Tabela 6 detalha o uso e ocupação do solo da bacia João 

Goulart e a Figura 3 permite uma melhor visualização dos usos. 

 

 
Figura 3: Uso e ocupação do solo da bacia João Goulart. Fonte: GRAEPIN (2016). 

 

Tabela 6: Valores percentuais de área para o uso e ocupação do solo da bacia João Goulart. 

Uso e ocupação do solo % área 

Vegetação arbórea 60,639 

Campo 20,137 

Ruas 8,014 

Solo exposto 6,921 

Telhado/calçada 2,171 

Fonte: GRAEPIN (2016). 

 

As amostragens da água dessa bacia foram realizadas em 20/01/2016, 24/02/2016 e 

15/03/2016, dias com ausência de precipitação. As amostras foram coletadas de forma pontual, no 

centro da seção de monitoramento e imediatamente encaminhadas para análise dos parâmetros de 

qualidade da água.  



 

 

As metodologias de análises foram realizadas conforme descrito no Standard Methods for 

the Examination of the water and wastewater (APHA, AWWA, WPCF, 1998). A Tabela 4 apresenta 

os parâmetros de qualidade da água analisados e os métodos analíticos utilizados nas análises. 

As análises realizadas indicaram variação de OD entre 3,46 e 4,65 mg.L
-1

. A turbidez 

apresentou variação entre 6 e 10 UNT. Ainda, observou-se significativa variação na concentração de 

sólidos totais: de 98 a 168 mg.L
-1

. Pequenas variações de DBO foram observadas nas três 

amostragens, ocorrendo um mínimo de 7 mg.L
-1

 e um máximo de 12 mg.L
-1

.  

Com a realização das análises, calculou-se o IQA-NSF, cujos resultados encontram-se na 

Tabela 7: 

 

Tabela 7: Resultados para o IQA-NSF na bacia João Goulart. 

Data IQA-NSF Classificação de qualidade 

20/01/2016 56 Boa 

24/02/2016 50 Regular 

15/03/2016 45 Regular 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os baixos índices de qualidade da água podem ser justificados pelos elevados valores dos 

parâmetros DBO e coliformes termotolerantes que, quando presentes em elevadas concentrações no 

corpo hídrico afetam a qualidade da água e contribuem para a queda do OD. Consequentemente, 

baixos valores de OD também corroboram para baixos índices de qualidade da água. As elevadas 

concentrações de DBO e coliformes termotolerantes na bacia do Arroio Cancela são devidas ao alto 

grau de urbanização da mesma. Portanto, o IQA-NSF desta bacia no ponto estudado variou entre 25 e 

27, classificada como ruim de acordo com a CETESB (2013). Carvalho (2011) em um estudo na sub-

bacia do canal São Joaquim, em Belém – PA, encontrou valores próximos de 35 para o IQA-NSF de 

um ponto densamente urbanizado, classificando-o como de qualidade ruim. De acordo com o mesmo 

autor, muitas das causas são semelhantes às encontradas na bacia do Arroio Cancela: lançamentos de 

efluentes, despejos de resíduos sólidos, construção de unidades habitacionais.  

A maior qualidade encontrada na bacia João Goulart também pode ser refletida pela 

forma como o solo está sendo utilizado. Com um percentual mais elevado de cobertura vegetal, a 

qualidade da água no ponto estudado apresentou-se melhor em termos de DBO, coliformes 

termotolerantes e OD em relação à bacia do Arroio Cancela. O IQA-NSF desta bacia variou de 45 a 

56, indicando que a qualidade das águas está entre boa e regular, de acordo com a CETESB (2013). 

Fia, et. al., (2015) estudou uma bacia com aproximadamente 20 % de solo coberto por áreas urbanas, 

obtendo valores de IQA-NSF variando entre 30 e 50, o que indica que a relação entre o grau de 

urbanização e a qualidade das águas é inversamente proporcional.  
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