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RESUMO
GALHOTE, V. L. B. Diagnóstico das condições ambientais segundo os parâmetros
do IQA em um corpo hídrico lêntico – Lago Igapó I. 51 f. Trabalho de Conclusão de
Curso (Bacharelado em Engenharia Ambiental) – Coordenação de Engenharia
Ambiental, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Londrina, 2019
Para que se tenha o controle da qualidade dos lagos urbanos deve-se realizar o
monitoramento periódico destes com relação aos parâmetros físicos, químicos e
biológicos. Isto é possível através da análise do Índice de Qualidade da Água (IQA),
que possibilita aferir as condições reais do corpo hídrico com mais clareza. Este
trabalho teve como objetivo analisar a qualidade da água do Lago Igapó I, situado no
Município de Londrina, através de duas metodologias distintas de análise de IQA: pelo
método gráfico e pela utilização do software Qualigraf. Os parâmetros do IQA
analisados foram: Fósforo Total, Nitrogênio Total, Demanda Bioquímica de Oxigênio
(DBO), Temperatura, Turbidez, Sólidos Totais, pH, Coliformes termo tolerantes e
Oxigênio Dissolvido (OD). Entre os métodos utilizados, houve variação entre os
resultados por questão das grandezas dos valores envolvidos, em alguns parâmetros
havia diferença entre os dados e resultados, referentes ao mesmo ponto. O Lago foi
dividido em dez pontos de coletas espaçados cerca de 180m entre um ponto e outro, ao
longo de todo seu comprimento, sendo que em cada ponto foi coletado uma amostra
em aproximadamente 50% da profundidade total. As amostras foram coletadas em três
dias, distribuídas nos meses de agosto e setembro. Os resultados demonstraram-se
satisfatórios, pois entre todos os IQAs calculados cerca de 83% possuíram valores
classificados como bons. Entre as amostras coletadas encontrou-se um padrão entre os
valores das amostras 1 e 3, diferenciando apenas os valores da amostra 2, em função
das chuvas ocorridas nessa época. Pode-se afirmar, portanto, que apesar de ser um
lago urbano, com interferência antrópica relativamente alta o Lago Igapó I possui boas
condições de qualidade e se encaixa nos padrões exigidos pela legislação vigente
(CONAMA 357/2005) visto que os resultados encontrados para os três ensaios
variaram de médios/aceitáveis a ótimo. Conclui-se, portanto que o ecossistema em
questão está em equilíbrio, uma vez que houve compatibilidade entre os dados e os
dias em que as coletas foram realizadas.
Palavras Chave: Índice de Qualidade da Água; Lago Igapó; Lago Urbano
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ABSTRACT

GALHOTE, V. L. B. Diagnosis of environmental conditions according to WQI
parameters in a lentic water body - Lake Igapó I. 51 f. Course Completion Work
(Bachelor of Environmental Engineering) –Coordenation of Environmental Engineering,
Federal Technological University of Paraná. Londrina, 2019
In order to control the quality of urban, periodic monitoring should be carried out
regarding the parameters physical, chemical and biological parameters should be done,
this being possible through analysis of the Water Quality Index (WQI), which makes
possible to gauge the actual conditions of the water body more clearly. This paper aims
to analyze the water quality of the lake Igapó I, located in Londrina, through two distinct
methodologies of WQI analysis, which are the graphic method and by the use of
Qualigraf software. The WQI parameters analyzed were: Total Phosphorus, Total
Nitrogen, Biochemical Oxygen Demand (BOD), Temperature, Turbidity, Total Solids, pH,
Term Tolerants Coliforms and Dissolved Oxygen (OD). Among the methods used, there
was variation between the results because of the magnitude od the values involved, in
some parameters there was difference between the data and results, referring to the
same points. The lake was divided into ten collection points, theses points being equally
spaced, about 180 m from one point to another, along the length of the lake, and at each
point a sample was collected at approximately 50% of the total depth. The samples were
collected in three days, distributed in the months of August and September. The results
were satisfactory, since among all calculated WQI, about 83% had values classified as
good. Among the samples collected, a pattern was found between the values of
samples 1 and 3, differing only from the values of sample 2, as a function of rainfall
occurred at this time. Therefore, it can be said that despite being an urban lake with
relatively high anthropogenic interference, Lake Igapó I has good conditions of quality
and fits the standards required by current legislation (CONAMA 357/2005) since the
results found for the three trials ranged from medium / acceptable to great. Therefore, it
is concluded that the ecosystem in question is in equilibrium, since there was
compatibility between the data and the days in which the collections were performed.
Key words: Water Quality Index; Igapó Lake; Urban Lake
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1. INTRODUÇÃO
Com o aumento populacional e os constantes desenvolvimentos civil e
tecnológico as questões ambientais estão ficando cada vez mais comprometidas, visto
que o crescimento dos grandes centros urbanos invade áreas de fragilidade ambiental,
como por exemplo, nascentes de rios.
Os recursos hídricos, mesmo com as legislações ambientais para a proteção e
manutenção da qualidade, como as Resoluções CONAMA nº 357/2005 (BRASIL, 2005)
e nº 430/2011 (BRASIL, 2011), sofrem com o grande descaso dos municípios e órgãos
fiscalizadores, sendo que as ações tanto da população quanto das indústrias, que de
maneira inconsequente, despejam esgoto ou efluentes com altas cargas orgânicas no
leito dos rios. Prova disso é o volume d’água comprometido por esses lançamentos,
onde cerca de 110 mil km de rios são afetados (ANA, 2017).
Os impactos causados pela poluição dos corpos hídricos são diversos, podendose citar o aumento da mortalidade da fauna e flora aquática, em virtude do aumento da
concentração de matéria orgânica e redução de oxigênio dissolvido, e o aumento de
doenças de veiculação hídrica na população através do contato direto com a água
contaminada
Posto os inúmeros problemas causados pela poluição, cada vez mais estudos e
tecnologias vêm sendo utilizadas para tratar tal situação e até conscientizar a
população no que diz respeito à: má qualidade da água dos corpos hídricos, diminuição
do número de espécies presentes no ecossistema aquático, assoreamento, maior
decomposição e ao acúmulo da matéria orgânica, entre outros.
Outro fator de extrema importância para a realização do trabalho é que a Bacia
Hidrográfica na qual o Lago Igapó pertence, sendo um represamento do Ribeirão
Cambezinho, está cada vez mais comprometido, no que diz respeito ao uso e ocupação
do solo, pois essa ocupação está sendo feita de maneira desordenada e inconsequente
(SILVA, 2008).
A manutenção de um ambiente aquático é a soma de vários fatores internos e
externos. Os fatores externos estão diretamente associados aos internos, pois qualquer
impacto negativo sofrido fora da massa d’água, de modo geral, acaba acarretando em
problemas para os seres vivos presentes no corpo hídrico.
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Tratar a água em suas diferentes classificações é garantir a qualidade das vidas
futuras e para que esse processo seja eficaz deve-se ter parâmetros que universalizem
as práticas para a realização do tratamento. Para esses parâmetros dá-se o nome de
índice de qualidade da água (IQA), que toma como base nove parâmetros que através
de estudos e práticas laboratoriais informam a qualidade daquela água estudada.
Não só o tratamento está interligado com os parâmetros, mas também a
manutenção da qualidade dos corpos hídricos, pois assim como o tratamento é
necessário, em casos de impactos ambientais sofridos, a prevenção desses impactos e
o monitoramento dos corpos hídricos a fim de garantir a qualidade do ecossistema
presente, são necessários.
Diante disso, o presente trabalho teve por objetivo analisar a qualidade da água
do Lago Igapó I, local de extrema importância para o Município de Londrina, com o
auxílio de ferramentas computacionais e de métodos laboratoriais para análises da
água que demonstram o índice de qualidade neste local.
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2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Analisar a qualidade da água de um corpo hídrico lêntico, de acordo com a
metodologia do Índice de Qualidade da Água (IQA).

2.2 Objetivos específicos
• Analisar a qualidade do corpo hídrico de acordo com os parâmetros do
Índice de Qualidade da água (IQA);
• Comparar os resultados obtidos de acordo com as Resoluções CONAMA
nº 357/2005 e nº 430/2011;
• Comparar os dados obtidos entre a metodologia gráfica de condições do
índice de qualidade da água com a metodologia computacional: Software
Qualigraf.
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3. REFERENCIAL TEÓRICO
3. 1 Os quatro lagos do Município de Londrina
Londrina está localizada na Região Norte do Estado do Paraná, com uma
população estimada em 510 mil habitantes, ocupando a quarta colocação das cidades
mais populosas da Região Sul do Brasil. Possui área de aproximadamente 1.652,569
km² (IBGE, 2010).
O município está situado a leste da bacia hidrográfica do Rio Tibagi, com uma
área de aproximadamente 24.712km² é um dos principais afluentes pertencentes à
Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema. Pela classificação de Koppen-Geiger, o clima
de Londrina é caracterizado como Cfg’a, que indica um clima sub tropical com verões
quentes e precipitações concentradas nos meses de verão e não possuem estação
seca definida (MEDRI, 2002).
Com relação ao bioma, o que predomina na região é a Mata Atlântica, com
Floresta Estacional Semi Decidual e a riqueza da vegetação se dá principalmente por
conta da Mata dos Godoy, que é uma importante reserva florestal do Estado do Paraná
(BIANCHINI, 2002).
O lago Igapó é subdividido em 4 partes sendo denominadas em Igapó I, Igapó II,
Igapó III e Igapó IV (Figura 1) que juntos compõem grande parte do ecossistema da
região próxima e são responsáveis por grandes áreas verdes no entorno, além de
possuírem importância social acentuada, visto as áreas de lazer por eles
proporcionadas.
Os lagos estão representados na Figura 1, sendo que cada um possui uma área
específica, determinada abaixo.
Lago 1 – Área: 421.331,49 m²
Lago 2 – Área: 168.680,00 m²
Lago 3 – Área: 46.011,21 m²
Lago 4 – Área: 20.862,83 m²
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Figura 1 – Esquema da vista por satélite dos quatro Lagos Igapó

Lago 1

Lago 2

Lago 3

Lago 4

Fonte: Google Earth, 2019

3. 2 Histórico do Lago Igapó I

O Lago Igapó I situado no Município de Londrina, possui área aproximada de
168.680 m². Criado na segunda metade do século XX, mais precisamente em 1959 com
o intuito de represar o Ribeirão Cambé. Porém, os anos seguintes da inauguração
foram de extremo abandono por conta da sua posição geográfica, que estava localizado
próximo a um depósito de resíduos sólidos e nenhuma importância tinha, diante da
prefeitura, até que em 1973 o lago recebeu um projeto de revitalização (ASARI E
TUMA, 1978).
O Lago foi urbanizado por volta dos anos 2000 e atualmente se tornou um
grande ponto turístico, atraindo pessoas de diversas cidades da região. Não só turistas,
como também a população de Londrina, que frequenta assiduamente o local onde o
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contato com a natureza, a prática de esportes e o lazer estão em perfeita harmonia.
Além disso, o Lago Igapó trouxe um desenvolvimento muito rápido na região que está
disposto, sendo atualmente uma das regiões de maior valor econômico do município
(CABREIRA, 1992).
A posição geográfica do Lago Igapó, localizado próximo a prefeitura de Londrina,
de inúmeros condomínios verticais e horizontais e também de shoppings, fazendo com
que a região passe por constante investimento, pois não só estimulou e estimula
grandes construtoras de alto padrão para a região, mas também o comércio, no qual
instalam-se cada vez mais nos arredores do lago e estão voltados para o público dos
condomínios (BERTOLO, 2010).
Porém, esse crescimento imobiliário que a região sofreu e está sofrendo,
acarreta no agravamento do assoreamento do Lago Igapó, que já sofre com esse
impacto advindo de seus afluentes que estão passando por processos erosivos
afetando assim, de maneira negativa as condições de vida do ecossistema que compõe
o lago (LORENZO, 2011).

3. 3 Impactos na qualidade das águas
Nos dias atuais tanto o tratamento de água quanto os seus impactos, sejam eles
sociais, físico, químicos e biológicos, são amplamente estudados e diversas medidas
são tomadas para aumentar os percentuais de eficiência no tratamento da água e
também na quantidade de água tratada a fim de minimizar os impactos associados,
como por exemplo a eutrofização.
Com relação ao saneamento básico e as falhas no tratamento de água, as
doenças que assolam a sociedade são os principais reflexos desse problema. De
acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), cerca de 361 mil crianças morrem
por doenças relacionadas ao consumo de água contaminada em todo o mundo, as
principais doenças associadas são: diarréia infecciosa, esquistossomose, hepatite A,
cólera, leptospirose entre outras (OPAS. 2017).
Essas doenças levaram um período de tempo considerável até a associação
com a má qualidade da água, visto que a aparência da água não reflete a condição
biológica, química e física presente, ou seja, água limpa, sem sabor ou odor não
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significa que ela está livre de microorganismos patogênicos ou substâncias químicas
danosas a saúde (BRASIL, 2006).

3. 4 Indicadores de qualidade da água
Existem diferentes parâmetros e índices que avaliam a qualidade das águas,
para os seus diferentes usos, como abastecimento público, dessedentação animal,
entre outros, cada qual com sua legislação determinada, devem seguir alguns critérios
e parâmetros pré estabelecidos, ou seja, valores de determinadas variáveis que
indicarão se aquele corpo hídrico está de acordo com as características impostas sobre
ele.
De acordo com a Agência Nacional de Águas (ANA, 2004) a importância de se
analisar os parâmetros físico-químicos está na orientação da população e melhoria da
gestão da qualidade da água, ou seja, com os parâmetros já determinados nos Índices
de Qualidade de Água, a compreensão do público se torna facilitada. Porém, como a
utilização da água pode variar, os índices também variam, de acordo com o uso
relacionado.
Dentre muitos índices relacionados à qualidade da água pode-se destacar seis,
sendo indicados abaixo.
• Índice de Qualidade das Águas (IQA)
• Índice de Qualidade da Água Bruta para fins de Abastecimento Público
(IAP)
• Índice de Estado Trófico (IET)]
• Índice de Contaminação por Tóxicos
• Índice de Balneabilidade (IB)
• Índice de Qualidade de Água para a Proteção da Vida Aquática (IVA)
3.4.1 – Índice de Qualidade das águas (IQA)
De acordo com a ANA (2004) o IQA foi criado nos Estados Unidos no ano de
1970 e trazido ao Brasil em 1975 pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
(CETESB) e atualmente é o principal índice de qualidade da água utilizado no Brasil
(ANA, 2004).
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A Tabela 1 apresenta os nove parâmetros que são levados em consideração
para a determinação do IQA, cabe salientar que, cada parâmetro possui um peso
específico, sendo este determinado de acordo com a importância deste parâmetro na
avaliação da qualidade da água.
Tabela 1 – Parâmetros analisados no IQA
Parâmetros de Qualidade da

Peso (w)

Unidades

OD

0,17

% de saturação

Coliformes termotolerantes

0,15

Coliformes.100 ml-1

Potencial Hidrogeniônico (pH)

0,12

-

Demanda Bioquímica de

0,10

mgL-1

Temperatura

0,10

ºC

Nitrogênio Total

0,10

mgL-1

Fósforo Total

0,10

mgL-1

Turbidez

0,08

NTU

Sólidos Totais

0,08

ppm

Água

Oxigênio (DBO)

Fonte: Próprio autor

O IQA é importante para a avaliação da qualidade da água bruta, visando o
abastecimento público. Os parâmetros analisados nesse índice são de fundamental
importância pois os resultados obtidos através dos cálculos indicam o grau da
qualidade da água. Determinados parâmetros não são levados em consideração no
cálculo do IQA, como por exemplo: substâncias tóxicas, chumbo, mercúrio, detergentes
e protozoários (RESENDE, 2016).
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3.4.1.1 Oxigênio dissolvido (OD)
Por definição, OD é aquele que está incorporado na água, seja por trocas
gasosas com a atmosfera ou pela realização da fotossíntese das algas e plantas. De
acordo com EMBRAPA (2011), o OD presente na atmosfera é 10 mil vezes mais
concentrado em relação a água.
O OD é um dos principais parâmetros que indicam a qualidade da água, visto
que está diretamente associado à respiração dos organismos aeróbios, bem como com
o processo de decomposição da matéria orgânica. Por isso, deve-se haver o controle
do lançamento de esgoto sanitário e efluente industrial nos corpos hídricos, pois, o
aumento do aporte de matéria orgânica nas águas influencia no aumento da atividade
biológica

para

a

ocorrência

da

decomposição

desta,

consequentemente,

a

concentração de OD no corpo hídrico tende a ser reduzido (ANA, 2004). Baixas
concentrações de OD ou até mesmo a falta dele, além de diminuir consideravelmente
as formas de vida, pode causar a geração de maus odores, isto em virtude de um
ambiente anaeróbio, que pela via de digestão anaeróbia de decomposição da matéria
orgânica acaba produzindo gases, como gás sulfídrico e metano (RICHTER; NETTO,
1991).
Em lagos, a concentração de OD na coluna d’água é influenciada pela
profundidade e temperatura do corpo hídrico. Quanto mais próximo à superfície da
água, maior a concentração de oxigênio e vice versa. Essa relação se dá por razão dos
organismos fotossintetizantes estarem em regiões mais rasas do lago, pois a
luminosidade é maior.
Em se tratando de um processo de biorremediação, o OD é um dos principais
fatores a ser monitorado, visto que boas concentrações garantem a atividade dos
organismos aeróbios.
Estudos e tecnologias são cada vez mais utilizados para melhorar o
acompanhamento do OD nos corpos hídricos, como exemplo o sensoriamento óptico
baseado em fibras ópticas que monitora as concentrações de OD e também o
crescimento microbiano, que está diretamente ligado à estas concentrações
(OLIVEIRA, 2018). Esses métodos de monitoramento tanto do crescimento das culturas
quanto das concentrações de O.D se mostraram pertinentes e equivalentes aos
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métodos e equipamentos utilizados em bancada, fazendo com que seja possível a
utilização dos mesmos.
3.4.1.2 Coliformes Termotolerantes
Os coliformes termotolerantes são bactérias não patogênicas que são
encontradas no intestino de animais de sangue quente. Por serem provenientes desses
animais, são encontradas em locais onde há despejo de esgoto sanitário, porém em
baixas concentrações não indicam presença de microorganismos patogênicos.
Entretanto, deve-se considerar que em grandes concentrações de coliformes,
eventualmente

haverá

presença

de

microorganismos

patogênicos,

que

são

responsáveis pela transmissão de doenças através da água (ANA, 2004).
Assim como o OD, os coliformes termotolerantes possuem grande influência
quando se trata de qualidade da água, visto que a presença deles em corpos hídricos
indicam baixos índices de qualidade e devem ser monitorados e controlados para que
estejam de acordo com as normas ambientais.
No estudo realizado por Malagi (2018) encontrou-se quantidades expressivas de
coliformes totais e termotolerantes em todos os lagos amostrados no Município de
Cascavel - PR, indicando assim que nenhum estava apto para balneabilidade.
3.4.1.3 Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5,20)
A Demanda Bioquímica de Oxigênio ou DBO5,20 consiste na quantidade de
oxigênio consumido durante 5 dias à temperatura de 20 ºC, ou seja, o quanto de
oxigênio foi necessário para que as bactérias decompositoras pudessem degradar a
matéria orgânica presente na água (ANA, 2004).
A DBO está diretamente associada à concentração de OD, pois valores altos de
DBO indicam baixos valores de oxigênio presente no meio, o que resulta na queda das
atividades metabólicas dos organismos aquáticos culminando no aumento de
mortandade dos mesmos (VON SPERLING, 2005).
Pode-se dividir a DBO em dois diferentes tipos, sendo Demanda Bioquímica de
Oxigênio Nitrogenada (DBOn) e Demanda Bioquímica de Oxigênio Carbonácea
(DBOc). Atualmente existem estudos e tecnologias, como programas computacionais
que são capazes de calcular as concentrações de DBO e OD ao longo de um recurso
hídrico sob despejo de efluentes domésticos e industriais (LOPES, 2009).
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Características como declividade e rugosidade, influenciam no fator de risco
(Teoria de Fuzzy), sendo que, quanto maior a declividade maior é o tempo que o rio fica
exposto às altas concentrações de DBO, aumentando assim o consumo de OD. Com
relação a rugosidade, quanto maior, menor é a capacidade de escoamento do rio,
fazendo com que as concentrações de DBO fiquem mais tempo na massa d’água,
próximas a região do lançamento. Segundo lopes et al (2009) corpos hídricos com alto
fator de risco necessitam de um tratamento prévio, antes de qualquer lançamento, pois
a autodepuração ficará comprometida.
3.4.1.4 Potencial Hidrogeniônico (pH)
De acordo com Libânio (2010), o pH está relacionado com a concentração dos
íons H+, que pode variar entre condições ácidas ou básicas (alcalinas). Essa variação
em números se apresenta da seguinte forma:
• pH neutro: igual a 7
• pH ácido: valores abaixo de 7;
• pH básico: valores acima de 7, podendo chegar até 14;

Segundo a Portaria da Consolidação número 5 de 2017 do Ministério da Saúde,
o pH ideal para corpos hídricos está na faixa de 6 a 9,5.
3.4.1.5 Sólidos Totais
Sólidos totais é um parâmetro que está relacionado com a deposição de sólidos
no leito dos rios, que em grande quantidade podem causar assoreamento, que consiste
na diminuição da profundidade por conta do material depositado, causando diversos
danos tanto para os organismos de vida aquática, quanto para a navegação e
problemas com chuvas, pois aumenta o índice de enchentes (ANA, 2005).
Os sólidos são classificados quanto ao seu diâmetro e também se são orgânicos
ou inertes e também quanto a sua sedimentabilidade.
A Figura 2, representa as características dos sólidos.
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Figura 2 – Caracterização dos sólidos totais

Sedimentáveis
Em suspensão
Não sedimentáveis
Sólidos totais
Voláteis

Dissolvidos
Fixos
Fonte : Libânio, 2010

O monitoramento dos sólidos é muito importante quando necessário um estudo
sobre as questões relacionadas às poluições das águas naturais, sejam elas advindas
de esgoto sanitário ou industrial. Os sólidos podem ser classificados quanto ao seu
tamanho ou natureza e são os grandes responsáveis pelo controle de um estação de
tratamento de esgoto (ETE). Em corpos hídricos, os sólidos podem reter as bactérias e
resíduos orgânicos, facilitando assim, a decomposição anaeróbia (CETESB, 2016).
Segundo Fuzinatto (2009), a concentração de sólidos totais está associada a
ações antrópicas como despejo de esgoto doméstico e efluentes, ou também de
questões naturais como precipitação, sendo que nos meses de maior precipitação, os
índices de sólidos totais aumentam consideravelmente. Fuzinatto (2009) ainda obteve
em seu estudo que todos os corpos hídricos estudados possuíam concentrações de
sólidos acima do que está descrito na resolução CONAMA nº 357/2005 para rios de
classe 2, influenciando de forma negativa na vida dos peixes e plantas que habitam
aquele ecossistema.
Pode-se concluir que os sólidos totais são toda a matéria que permanece após a
evaporação, secagem ou calcinação da água durante um tratamento térmico em
determinado período de tempo (ANA, 2005).
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3.4.1.6 Turbidez
A turbidez está diretamente relacionada aos sólidos em suspensão, visto que em
grandes quantidades de sólidos em suspensão, aumentam assim o grau da turbidez da
água. O principal fator responsável pelo aumento da turbidez é a erosão do solo, que
através da chuva é carreado para o interior do corpo hídrico, fazendo com que aumente
a concentração de areia, silte ou argila (ANA, 2005).
A turbidez também está relacionada com os meses de maior precipitação, visto
que as enxurradas acabam por carrear o sedimento da margem para o interior do corpo
hídrico, aumentando assim a turbidez. De acordo com Fuzinatto (2009) a turbidez se
mostra elevada em direção a foz dos corpos hídricos estudados e consequentemente
ocorre o aumento da deterioração da água do rio. Ainda em seu estudo, Fuzinatto
afirma que naturalmente os rios de água doce, no Brasil, apresentam turbidez elevada
com relação ao tipo de solo, porém, quando combinada com os demais fatores, em
concentrações acima do limite, atuam de forma prejudicial nos corpos hídricos,
acarretando no aumento da mortalidade da fauna e flora.
Outro fator que interfere na turbidez é o despejo de esgoto doméstico ou
efluentes industriais. Pode-se citar como exemplo de despejo de efluente a atividade de
mineração, que devido ao aumento do descarte desses agentes químicos acarreta na
formação de grande quantidade de lodo, atingindo os diferentes organismos de vida
aquática (CETESB, 2016).
O aumento da turbidez acarreta não só em aspectos químicos e biológicos, mas
também em aspectos sociais, pois em rios ou lagos que possuem alta turbidez, o uso
do mesmo para recreação é comprometido. Com relação aos aspectos biológicos, o
aumento da turbidez interfere na entrada de luz no corpo hídrico, diminuindo assim o
crescimento das algas e plantas, o que interfere diretamente na produtividade dos
peixes (LIBÂNIO, 2010).
3.4.1.7 Temperatura
A temperatura é o parâmetro que mais sofre variações diárias de acordo com o
índice de radiação e a incidência de luz solar nas águas. Pela manhã e no meio da
noite o índice de radiação é menor, fazendo com que a temperatura fique mais baixa, já
ao longo do dia a temperatura pode aumentar devido o aumento de radiação, que se
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mantém por algumas horas após a retirada da mesma, uma vez que o calor específico
da água é elevado e promove a queda da temperatura de forma mais lenta (LIBÂNIO,
2010).
Pode-se ter variação da temperatura de acordo com a profundidade, sendo que
em regiões mais profundas, próximas ao hipolímnio a temperatura é mais baixa quando
comparada com a superfície, na região do eplímnio (ANA, 2011).
Podendo variar entre 20º C e 30ºC, em grande parte dos corpos hídricos
presentes no Brasil, a temperatura é um parâmetro que interfere em quase que todos
os processos, pois está relacionada com o aumento das atividades metabólicas dos
organismos presentes, sendo que essa variação se dá por ações naturais, como
radiação solar, ou por ações antrópicas, como por exemplo, despejo de esgoto
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006).
Segundo Silva (2008), a temperatura ótima para o crescimento das macrófitas e
dos microorganismos está na faixa entre 20ºC e 30ºC. Quando estas possuem uma
grande quantidade de indivíduos, o impacto no corpo hídrico é, entretanto, negativo.
Tendo em vista a ação das mesmas e o consequente acúmulo de nutrientes que pode
resultar no aumento da eutrofização das águas, as macrófitas podem impedir a entrada
de luminosidade, diminuindo assim a taxa fotossintética das algas, alterando
negativamente a qualidade do corpo hídrico. Portanto, a temperatura é o principal fator
regulador do crescimento desses organismos.
3.4.1.8 Nitrogênio Total
Segundo Libânio (2010), o nitrogênio é o gás mais abundante na atmosfera,
cerca de 78%, e pode ser encontrado nas seguintes formas: nitrogênio orgânico,
nitrogênio molecular, nitrogênio amoniacal, nitrito e nitrato
A presença do nitrogênio, juntamente com fósforo e outros nutrientes, em corpos
hídricos está associada à eutrofização, pois a grande quantidade de nitrogênio estimula
o crescimento excessivo das algas, influenciando diretamente na vida aquática (ANA,
2004).
Deve-se salientar que as fontes de nitrogênio advém de esgoto sanitário e
efluentes industriais, em regiões urbanas, já em regiões rurais, as fontes de nitrogênio
são os fertilizantes utilizados na lavoura e demais práticas agrícolas (CETESB, 2016).
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Segundo Carmo et al. (2000), os períodos de estratificação térmica e maior
incidência de chuvas, são os que apresentam maiores concentrações de nitrogênio total
e amoniacal devido ao carreamento de matéria orgânic, porém, essas concentrações se
mantém constantes, desde que não haja ações antrópicas capazes de destoarem
esses valores. O próprio autor, ainda, obteve em seu estudo a conclusão de que lagos
com tendências à eutrofização retém uma concentração maior de nitrogênio e demais
nutrientes.
3.4.1.9 Fósforo Total
O fósforo, assim como o nitrogênio, também está ligado à eutrofização, porém, a
fonte de fósforo presente nos corpos d’água são oriundas de detergentes, fezes e
superfosfatos (VON SPERLING, 2005).
As formas em que o fósforo é comumente encontrado são:
• Orgânica – relacionado a matéria orgânica dos organismos presentes no
corpo hídrico
• Inorgânica – relacionado ao processo de lixiviação de rochas, ou
compostos inorgânicos
• Particulada – indústrias de fertilizantes, abatedouros, laticínios entre
outros
• Dissolvida – comumente, encontrado em corpos hídricos não poluídos
No estudo realizado por Nepomuceno et al (2018) o trecho do Rio Piranhas e do
reservatório São Gonçalo que possuíam despejo de efluentes domésticos e industriais
mostraram concentrações de fósforo acima do limite permitido pela legislação. Essas
concentrações mais elevadas são responsáveis por apresentar níveis hipereutróficos,
que são caracterizados pelos altos índices de nutrientes e uma elevada quantidade de
algas e plantas aquáticas, para o corpo hídrico, aumentando a influência das algas nas
atividades dos organismos presentes naquele recurso natural, influenciando de forma
negativa na atividade dos mesmos e aumentando a probabilidade de eutrofização no
meio aquático.
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3. 5 Legislação
A legislação brasileira que define a classificação dos corpos hídricos quanto aos
padrões de qualidade e de utilização é a Resolução CONAMA 357/2005 (BRASIL,
2005) e 430/2011 (BRASIL, 2011). Essas Resoluções estabelecem condições de
qualidade para que haja um enquadramento dos corpos hídricos em todo território
nacional.
Ela tem como principal ação fixar limites para os parâmetros relacionados à
qualidade da água para os mais diversos fins, e também define os corpos d’água em
três diferentes tipos, sendo eles de: água doce, salina ou salobra. Para cada
classificação existe uma variação entre os parâmetros de qualidade (MINISTÉRIO DO
MEIO AMBIENTE, 2005).
Outra legislação de suma importância para os corpos d’água de modo geral é o
Plano Nacional de Recursos Hídricos, Lei nº 9433/97, que objetiva estabelecer
diretrizes e políticas públicas focadas na melhoria da oferta de água, tanto em
qualidade quanto em quantidade. Esse plano é fundamentado em três aspectos,
‘’melhorar a disponibilidade hídrica, superficial e subterrânea, em qualidade e
quantidade’’; ‘’reduzir conflitos reais e potenciais a respeito do uso da água e também
eventos hidrológicos críticos’’; e por fim ‘’ percepção da conservação da água como
valor socioambiental relevante’’ (ANA, 2017)
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4. METODOLOGIA

4.1 Área de estudo
Esta pesquisa foi realizada no Lago Igapó I, considerado um corpo hídrico
lêntico, localizado no Município de Londrina – PR, mais precisamente entre as avenidas
Higienópolis 23º 19’ 47’’ S ; 51º 10’ 04’’ O, e Rua da Canoagem 23º 20’ 18’’ S, 51º 9’ 5’’
W, conforme demonstra a Figura 3.
Figura 3 – Esquema da vista por satélite do Lago Igapó I

Fonte: Pomini, 2019

4.2 Coleta de amostras e realização dos ensaios
Foram demarcados 10 (dez) pontos estrategicamente alocados na área do Lago
Igapó I, sendo divididos em pontos igualmente espaçados, cerca de 180m entre cada
ponto e em regiões mais centrais de acordo com metodologia de Fracácio (2001).
Com relação à profundidade, foram coletadas amostras na profundidade
aproximada de 50% do total da profundidade daquele ponto. Essas medidas foram
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importantes para traçar melhor as características do lago e poder descrever de maneira
mais correta a estratificação do corpo hídrico.
Os ensaios ocorreram nos meses de agosto e setembro de 2019, sendo uma ida
em Agosto e duas idas em Setembro, perfazendo um total de três coletas. As coletas
das amostras de água foram realizadas através da metodologia da Garrafa de Van
Dorf, aparelho este específico para armazenar água em locais mais profundos (Figura
4).
Figura 4 – Coleta da amostra utilizando a Garrafa de Van Dorf

Fonte: Próprio autor

Em seguida a água coletada foi transportada para recipientes transparentes com
volume conhecido de 1L, volume este suficiente para a realização das leituras de todos
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os parâmetros físicos e químicos envolvidos neste estudo. Já para a caracterização dos
parâmetros microbiológicos as amostras foram armazenadas em thio bags de 100ml
cada.
Após as coletas de água, as amostras foram encaminhadas para análises no
Laboratório de Recursos Hídricos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná Campus Londrina. A Universidade está localizada na região leste do Município, mais
precisamente na latitude 23º 18’ 25’’ S e longitude 51º 6’ 57’’ O.
4.3.Metodologias de análise do IQA
Foram utilizadas duas metodologias de forma comparativa para a determinação
do Índice de Qualidade da Água, onde uma refere-se a utilização de tabelas pré
determinadas e outra utiliza-se de método computacional.
4.3.1 Software Qualigraf
O Índice de Qualidade da água foi calculado através do Software Qualigraf
versão 2018, desenvolvido pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos
Hídricos (FUNCEME).
Inserem-se os valores dos “qi’s” nos campos respectivos ao cálculo do IQA para
cada parâmetro, como mostra a Figura 5.
Figura 5 – Entrada de dados do Software Qualigraf

Fonte: Próprio autor

O cálculo utilizado no software é de acordo com a fórmula padrão do cálculo do
IQA, representada na equação I abaixo.
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(I)

Onde:
IQA: índice de qualidade da água, valor entre 0 e 100.
qi: qualidade do i-ésimo parâmetro, número obtido através da “curva média de
variação de qualidade’’, levando em consideração a concentração ou medida obtida.
Por exemplo, os valores obtidos na Tabela 2.
wi: peso correspondente ao i-ésimo parâmetro, número variando de 0 a 1,
sendo representado na equação II.
(II)

Para, n = número de variáveis consideradas no cálculo do IQA.
Após a realização dos cálculos, determina-se a qualidade da água nos pontos de
coleta, essa qualidade é representada por uma tabela na qual os valores variam de 0 a
100 quantitativamente e de muito ruim a excelente qualitativamente.

4.3.2 Método gráfico
Para a determinação do IQA de acordo com o método gráfico são utilizadas
regressões polinomiais. Essas equações são descritas de acordo com o parâmetro a
ser analisado, ou seja, para cada parâmetro utiliza-se uma regressão polinomial
diferente.
As equações possuem diferentes especificidades, sendo que dentro de cada
equação são determinadas variáveis para que seja possível realizar o cálculo do qs,
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sendo que o IQA se dá pela multiplicação dos valores de qs de cada parâmetro elevado
a potência dos respectivos valores de wi daquele parâmetro.
A tabela 2 representa os parâmetros com as respectivas equações para a
determinação do valor de “qs”.
Tabela 2 – Equações para os cálculos do IQA pelo método gráfico

Parâmetro

Equação

pH

qs= -37,1085 + (41,91277 x pH) – (15,7043 x pH2) + (2,417486 x pH3) – (0,091252 x pH4)

Sólidos Totais

qs= 133,17 x e(-0,0027 x ST)- 53,17 x e(-0,0141 x ST) + [(-6,2 x e(-0,00462 x ST)) x sen(0,0146 x ST)]

Turbidez

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

D.B.O

qs= 100,9571 – (10,7121 x DBO) + (0,49544 x DBO2) –(0,011167 x DBO3)+(0,0001 x DBO4)

Fósforo total

qs= 79,7 x (PO4 + 0,821)-1,15

Nitrogênio total

qs= -5,1 x NO3 + 100,17

Temperatura

qs= 93

Coliformes

qs= 98,24034 – 34,7145 x (log(CF)) + 2,614267 x (log(CF))2 + 0,107821 X (log(CF))3

Termotolerantes
OD

qs= 100 x (sen(y1))2 – [(2,5 x sen(y2) – 0,018 x OD% + 6,86) x sen(y3)] + 12/(ey4 + ey5)
Fonte: Próprio autor

Na equação do OD, tem-se a determinação das variáveis y1, y2, y3, y4 e y5 da
seguinte forma:
y1 = 0,01396 x (OD% + 0,0873)
y2 = 0,05609 x (OD% - 27)
y3 = 0,03695 – (OD% - 15)
y4 = (OD% - 65)/10
y5 = (65 – OD%)/10

A Tabela 3 classifica o nível de qualidade de acordo com a legislação respectiva,
segundo a ANA (2004) para qualidade da água, após a realização dos métodos
demonstrados acima.
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Tabela 3 – Nível de qualidade
Nível de Qualidade
Faixa
Excelente

90 ≤ IQA ≤ 100

Bom

70 ≤ IQA ≤ 90

Médio

50 ≤ IQA ≤ 70

Ruim

25 ≤ IQA ≤ 50

Muito Ruim
0 ≤ IQA ≤ 25
Fonte: ANA, 2004

A Tabela 4 representa os parâmetros e seus respectivos equipamentos e
métodos para análise nesta pesquisa.
Tabela 4 – Parâmetros, equipamentos e métodos utilizados nos ensaios
Parâmetros
Equipamentos
Método
OD (OD)

Medidor multiparâmetros

POPFQ-Uni420-Método 4500G

Coliformes termotolerantes

Colilert

Método 9224F

Potencial Hidrogeniônico (pH)

pHâmetro

POPFQ-Uni202-Método 4500B

Demanda Bioquímica de
Oxigênio (DBO)

POPFQ-Uni401-Método 5210B
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Tabela 4 – Parâmetros, equipamentos e métodos utilizados nos ensaios

continuação
Temperatura

Medidor Multiparâmetro

Método 2550B

Nitrogênio Total

Digestor, destilador e titulação

POPFQ-Uni223-Método 4500ª

Fósforo Total

Turbidez

POPFQ-Uni224-Método 4500E

Turbidímetro

POPFQ-Uni211-Método 2130B
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Tabela 4 – Parâmetros, equipamentos e métodos utilizados nos ensaios

continuação
Sólidos Totais

Estufa e mufla

POPFQ-Uni225-Método 2540B

Fonte: Próprio autor

Os parâmetros foram analisados de acordo com os utilizados na metodologia de
Índice de Qualidade da água (IQA) proposto pela Agência Nacional de Águas. (ANA,
2004). A realização dos procedimentos referentes às analises dos parâmetros será
baseada no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA,
2012).

35

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
5.1 Índice de Qualidade da Água
Como as coletas foram divididas em três dias, cada uma com suas respectivas
situações físicas, químicas e biológicas do corpo hídrico e condições ambientais
distintas (temperatura ambiente, vento e proximidade de dias chuvosos), as tabelas dos
resultados serão mostradas separadamente para cada coleta e serão denominadas de
coleta 1, 2 e 3. Assim, cada coleta refere-se a um instante específico de qualidade de
água, ou seja, haverá a determinação do IQA para ambos os métodos adotados.
5.1.1 Coleta 1
No primeiro dia de coleta, 26/08/2019 constatou-se as seguintes condições
ambientais: período longo sem chuva, temperatura ambiente 29ºC, pouco vento, alta
intensidade de radiação UV (h=9).
Método Gráfico
A Tabela 5 demonstra os resultados obtidos de todos os parâmetros envolvidos
no IQA no dia da coleta 1.
Tabela 5 – Resumo dos parâmetros analisados na coleta 1.
Pontos

O.D
(%)

pH

Sólidos
Totais
(mgL-1)
440

1

71,2

5,67

2

71,4

6,6

280

3

73,4

5,89

4

71,5

5

Coliformes
Termotolerantes
(UFC100.mL-1)
6,3

Fósforo
Total
(mgL-1)
0,002

Nitrogênio
Total
(mgL-1)
0,87

5,2

0,002

490

12,1

6,86

500

67,9

6,06

6

70,0

7

Turbidez
(NTU)

D.B.O
(mgL-1)

T
(ºC)

7,07

1

22,3

0,93

6,15

1

22,6

0,002

1,36

5,53

1

22,4

<1

0,002

0,91

6,26

1

21,7

540

2

0,003

1,02

6,46

1

22,1

6,16

400

3,1

0,003

0,86

6,22

1

22,7

76,8

7,09

400

20,1

0,004

1,27

5,91

1

22,5

8

67,9

6,19

460

1

0,005

0,88

5,67

1

22,8

9

58,2

7,11

370

1

0,005

1,37

7,2

1

23,1
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Tabela 5 – Resumo dos parâmetros analisados na coleta 1.

continuação

10

68,8 6,96

430

6,3

0,005

0,96

6,28

1

Fonte: Próprio autor

Os valores do IQA referentes à coleta 1 pelo método gráfico estão representados
na Tabela 6. Nota-se que os pontos amostrados preenchem o intervalo de 67,1 a 80,5,
sendo a maior parte dos pontos classificados como bons.
Tabela 6 – IQA referente à coleta 1 pelo método gráfico

Pontos

Valores

Classificação

1

67,1

Médio

2

77,1

Bom

3

75,2

Bom

4

75,0

Bom

5

67,6

Médio

6

70,9

Bom

7

73,1

Bom

8

73,1

Bom

9

80,5

Bom

10

73,3

Bom

Fonte: Próprio autor

O ponto 1 obteve o menor valor do IQA pois é o ponto que mais se aproxima da
via e da passagem da população, aumentando assim o risco de poluição e,
consequentemente, uma diminuição na qualidade da água. O fator que possivelmente
pode ter feito com que o IQA do ponto 1 fosse menor é o pH. O valor baixo do pH indica
maior condição ácida do meio, indicando ter ocorrido maior decomposição a montante
do ponto consequentemente acarreta numa quantidade de matéria orgânica maior,
diminuindo assim a qualidade da água.

23,4
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No ponto 5, pode-se justificar a classificação do IQA como médio em função do
valor do OD ter sido um dos menores que quando associado ao baixo valor de pH
acarreta num IQA menor. Esse fator atrelado a alta concentração de sólidos totais, (que
acarreta na menor entrada de luz, diminuindo a taxa fotossintética) podem ser
explicações para a diminuição da qualidade da água neste ponto.
Apesar dos pontos 1 e 5 estarem abaixo da classificação dita como boa, a
amplitude dessa variação e baixa, fazendo com que, de modo geral, os IQAs dos
trechos apresentados estejam consideravelmente bons, com a média dos valores de
73,29 ± 4,07.

Software Qualigraf
Neste software os valores do IQA são indicados em duas colunas, a primeira de
acordo com o nível de qualidade do Instituto Mineiro de Gestão das águas do estado de
Minas Gerais (IGAM-MG) e a segunda de acordo com o nível de qualidade da
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB).
Já na Figura 6, na qual o IQA foi calculado através do software Qualigraf, podese observar que os valores estão todos acima de 70, encaixando assim, na
classificação de qualidade como boa, tanto a do IGAM quanto a da CETESB. Nota-se
também que três valores estão classificados como IQA ótimo, de acordo com a tabela
da CETESB, cujos valores estão acima de 80. Conclui-se, portanto, que as condições
do Lago Igapó I são físicas, químicas e biologicamente favoráveis para aquele
ecossistema.
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Figura 6 – IQA referente à coleta 1 pelo software Qualigraf

Fonte: Próprio autor

5.1.2 Coleta 2
No segundo dia de coleta, 09/09/2019, as condições ambientais eram as
seguintes: proximidade de chuvas intensas (5 dias entre a chuva e a data da coleta),
temperatura ambiente 36ºC, vento fraco, alta intensidade de radiação UV (h=10).

Método Gráfico
A Tabela 7 demonstra os resultados obtidos de todos os parâmetros envolvidos
no IQA no dia da coleta 2.
Tabela 7 – Resumo dos parâmetros analisados na coleta 2.
Pontos

O.D
(%)

pH

1

69,1

5,79

Sólidos
Totais
(mgL-1)
390

Coliformes
Termotolerantes
(UFC100mL-1)
15,6

Fósforo
Total
(mgL-1)
0,002

2

63,4

6,13

290

12,1

0,004

3

51,8

6,32

290

14,5

4

50,5

6,4

440

5

51,9

6,4

360

Nitrogênio
Total
(mgL-1)
1,9

Turbidez
(NTU)

T
(ºC)

7,02

D.B.O
(mgL1
)
1

1,16

5,65

1

22,1

0,002

0,88

4,97

1

21,9

8,6

0,001

2,42

4,65

1

22,1

13,5

0,002

0,91

4,96

1

21,6

21,8
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Tabela 7 – Resumo dos parâmetros analisados na coleta 2.

continuação
6

49,8

6,51

290

5,2

0,003

0,93

4,82

1

22,1

7

54,7

6,56

440

7,3

0,003

0,85

4,57

1

22,0

8

58,3

6,56

350

7,3

0,003

0,92

4,72

1

22,3

9

54,7

6,6

370

8,6

0,007

1,24

4,52

1

22,6

10

53,4

6,58

410

4,1

0,003

1,14

4.34

1

22,9

Fonte: Próprio autor

A Tabela 8 representa os valores do IQA na coleta 2 de acordo com o método
gráfico.
Tabela 8 – IQA referente à coleta 2 pelo método gráfico

Pontos

Valores

Classificação

1

66,1

Médio

2

73,5

Bom

3

67,1

Médio

4

63,4

Médio

5

66,1

Médio

6

70,7

Bom

7

69,2

Médio

8

70,6

Bom

9

71,4

Bom

10

70,6

Bom

Fonte: Próprio autor

De acordo com a Tabela 8, aproximadamente 50% dos valores obtidos do IQA
foram classificados como médios. Isso se deu em função de um período de chuvas
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intensas que acarretou na diminuição do resultado do IQA. O período de coleta após
uma chuva foi respeitado, onde aproximadamente cinco dias após a última precipitação
é o ideal para a realização da coleta
A diminuição dos valores do IQA se dá em função do aumento de alguns
parâmetros devido às chuvas. Dentre eles podem-se destacar os coliformes
termotolerantes, nitrogênio e a diminuição nos valores de OD, devido a matéria
orgânica carreada para o interior do corpo hídrico que promove o aumento da
decomposição.
Em tese, os valores de ST deveriam ser maiores, em função da maior
movimentação da massa d’água e também da matéria carreada para o interior do lago,
porém, de acordo com os dados obtidos não foi possível observar tal comportamento.
Esse fato pode ser explicado pelo poder de autodepuração do lago e também pelo
tempo de detenção hidráulica, que além de consumir o que está em excesso para
chegar o mais próximo das condições reais, há também a movimentação desses
sólidos a jusante.
Outro parâmetro que apresentou uma diminuição de valores e que talvez tenha
influenciado na diminuição do IQA, foi o pH. Embora os valores não tenham sofrido
tanta alteração, em média o pH para a segunda coleta foi menor, fazendo com que
alguns pontos se enquadrassem na classificação razoável.
Dentre todos os dias de coleta, o dia 2 foi o que apresentou maiores números de
pontos com o IQA classificado como médio ou aceitável.
Software Qualigraf
Pelo método Qualigraf representado na Figura 7, pouco difere da Tabela 8, visto
que há a mesma quantidade de pontos classificados como razoáveis presentes na
tabela do IGAM–MG. Embora alguns pontos não sejam os mesmos, há uma
proximidade entre estes, fazendo com que haja coerência nos dados.
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Figura 7 – IQA referente à coleta 2 pelo software Qualigraf

Fonte: Próprio autor

Outro parâmetro que acarretou na diminuição dos valores de IQA foi o OD, que entre
todas as coletas foi o que obteve menor média de dados, indicando assim que houve um
aumento da matéria orgânica depositada no corpo de fundo e também uma maior
decomposição da matéria orgânica pelas bactérias presentes no corpo hídrico.

Também observou-se que os valores de nitrogênio foram maiores, o que também
influenciou de forma negativa a qualidade da água.
5.1.3 Coleta 3
A terceira coleta, realizada no dia 23/09/2019, possuía as seguintes condições
ambientais: período sem chuva, temperatura ambiente 29ºC, ventos muito fortes, média
intensidade de radiação UV (h=11).
Método gráfico
A Tabela 9 demonstra os resultados obtidos de todos os parâmetros envolvidos
no IQA no dia da coleta 3.
Tabela 9 – Resumo dos parâmetros analisados na coleta 3.
Pontos

1

O.D
(%)

pH

70,3

6,89

Sólidos
Totais
(mgL-1)
290

Coliformes
Termotolerantes
(UFC100mL-1)
59,1

Fósforo
Total
(mgL-1)
0,001

Nitrogênio
Total
(mgL-1)
0,86

Turbidez
(NTU)
6,20

D.B.O
(mgL-1)
1

T
(ºC)
22
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Tabela 9 – Resumo dos parâmetros analisados na coleta 3.

continuação
2

65,8

6,98

260

45,0

0,001

1,23

6,11

2

21

3

67,5

7.03

260

59,1

0,004

1,33

8,96

1

21

4

68.5

7,02

270

59,2

0,006

1,21

5,75

1

21

5

63,6

6,98

250

13,4

0,007

0,82

4,52

1

22

6

64,7

7,03

270

16,9

0,008

0,96

5,13

1

22

7

69,5

7,04

290

17,3

0,007

1,12

4,38

1

21

8

65,2

7,07

300

17,1

0,003

1,22

5,09

1

22

9

66,3 7,09

310

12,6

0,007

0,92

3,47

1

22

10

67,4 7,08

280

8,5

0,009

1,25

4,66

2

22

Fonte: Próprio autor

De acordo com a Tabela 10 e associando-se os valores da Tabela 9, pode-se
afirmar que os pontos nos quais os valores de coliformes termotolerantes foram maiores
referem-se aos pontos em que o IQA foi menor (pontos 1 e 4), estando classificados
como IQA médio. Para o ponto 4, em específico, o que influenciou no baixo valor do
índice foram os parâmetros nitrogênio e fósforo, que estão entre os maiores valores
dentro desses parâmetros.
Tabela 10 - IQA referente à coleta 3 pelo método gráfico

Pontos

Valores

Classificação

1

68,8

Médio

2

78,7

Bom

3

74,5

Bom

4

68,0

Médio

5

76,9

Bom

6

82,0

Bom

7

70,8

Bom
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8

81,0

Bom

44

Tabela 10 - IQA referente à coleta 3 pelo método gráfico

continuação

9

81,1

Bom

10

75,8

Bom

Fonte: Próprio autor

Software Qualigraf
De acordo com a Figura 8 o único ponto em que houve diferença significativa nos
valores e consequentemente alteração na classificação foi o ponto 10. Esse fato pode
ser respondido pela diferença entre o ponto 10 e os demais pontos sobre os valores de
nitrogênio e fósforo, que para esses parâmetros, estão entre os maiores valores em
comparação aos demais pontos.
Figura 8 - IQA referente a coleta 3 pelo software Qualigraf

Fonte: Próprio autor

Entre os métodos utilizados para a terceira coleta, têm-se algumas variações
com relação aos pontos que foram classificados como médio para o método gráfico e
médio pelo software Qualigraf. Observa-se na Figura 8 que houve baixa amplitude nos
valores do IQA, pois 90% dos dados estão no intervalo de 70 a 79. Já a Tabela 10, que
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representa o IQA pelo método gráfico houve uma amplitude de dados maior,
pertencendo ao intervalo 68 a 82.
Para que haja uma melhor interpretação dos dados, a medida de dispersão:
desvio padrão está representado na Tabela 11. Quanto menor for o desvio padrão,
mais constante é o comportamento dos pontos, ou seja, menor e a variação
encontrada.

Tabela 11 – Desvio padrão (D.P) para os valores obtidos
O.D
(%)

pH

Sólidos
(mgL-1)

Totais

Coliformes
Termotolerantes
(UFC100mL-1)

Fósforo
Total
(mgL-1)

Nitrogênio
Total
(mgL-1)

Turbidez
(NTU)

D.B.O
(mgL-1)

T
(ºC)

D.P 1

±4,85

±0,52

±74,15

±6,15

±0,0013

±0,20

±0,53

±0

±0,49

D.P 2

±6,18

±0,25

±58,69

±3,99

±0,0016

±0,51

±0,78

±0

±0,38

±2,15

±0,059

±19,32

±21,86

±0,0028

±0,18

±1,49

±0,42

±0,51

D.P 3

Fonte: Próprio autor

Parâmetros como temperatura, turbidez, nitrogênio, fósforo, pH, DBO e O.D
possuem baixo desvio padrão, pode-se concluir que houve um comportamento mais
homogêneo ao longo das coletas.
Já coliformes termotolerantes e sólidos totais possuem o desvio padrão mais
alto, indicando assim que a amplitude dos dados foi relativamente alta. Para os sólidos
totais em específico no qual os valores estão na faixa das centenas, o desvio padrão
está de acordo, mas para os coliformes, mais precisamente na terceira coleta, possui
um desvio padrão muito alto. Essa variação se dá em função de algum fator externo
que influenciou na mudança abrupta nos dados de coliformes, como por exemplo, fezes
de animais ou algum pequeno vazamento nas tubulações das residências próximas ao
lago.
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Para que haja uma precisão ainda maior no tratamento dos dados, no que se
refere a questão de precisão, é necessário adicionar uma tabela referente ao
coeficiente de variação, além do desvio padrão, para que se tenha a variação entre a
relação de dados com unidades de medidas distintas, conforme mostra a Tabela 12.
Tabela 12. Coeficiente de variação (c.v) para os valores obtidos.
O.D
(%)

pH

C.V - 1

0,113

0,28

Sólidos
Totais
(mgL-1)
5498,8

Coliformes
Termotolerantes
(UFC100mL-1)
37,32

Fósforo
Total
(mgL-1)
1.79E-06

Nitrogênio
Total
(mgL-1)
0,042

Turbidez
(NTU)

D.B.O
(mgL-1)

T
(ºC)

0,28

0

0,4

C.V - 2

0,257

0,064

3445,5

15,95

2.67E-06

0,270

0,62

0

0,144

C.V - 3

0,289

0,0035

373,3

478,26

8.23E-06

0,034

2,24

35

0,266

Fonte: Próprio autor

De acordo com a Tabela 12 é possível descrever o comportamento de alguns
parâmetros, como por exemplo, o oxigênio dissolvido, pH, fósforo total, nitrogênio total
turbidez e temperatura possuíram baixo coeficiente de variação, menor que 25%, ou
seja, há uma relativa homogeneidade entre os dados, já para coliformes, sólidos totais
e DBO, houve valores maiores que 25%, demonstrando assim uma variação
considerável entre os dados coletados.
De modo geral, por ser um lago urbano, o Lago Igapó I possui valor de IQA
consideravelmente alto, pois levando em consideração os valores de IQA nos dois
métodos utilizados, através do Qualigraf e através do método gráfico cerca de 83,3%
dos dados se encaixam na classificação “Bom” segundo a CETESB, IGAM-MG e
também de acordo com a ANA.
5.2 Comparações dos dados com a legislação
Através da análise isolada dos parâmetros foi possível observar alguns
comportamentos diferentes entre os pontos, essa análise tem por objetivo traçar de
forma mais coerente às características do lago de acordo com a Resolução CONAMA
357/2005 (BRASIL, 2005).
Para o parâmetro Sólidos Totais, de acordo com a classe que o Ribeirão Cambé
está inserido, rio de água doce, classe 2, os valores para SDT estão de acordo com a
Resolução CONAMA 357/2005, pois quase que em sua totalidade, apenas o ponto 5 da
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primeira coleta possui valor acima do permitido, os valores obtidos se enquadram no
máximo permitido, que é de 500mg.L-1.
Já para os valores de Fósforo Total, em corpos hídricos lênticos, o valor máximo
permitido é de 0,020 mg.L-1, sendo assim, todos os pontos se enquadram na legislação.
Portanto, possivelmente não há nenhum tipo de despejo clandestino de poluentes a
base de fósforo como, por exemplo, matéria orgânica fecal e detergente, pois os
valores obtidos após tratamento em laboratório foram bastante inferiores em
comparação ao permitido.
Em corpos hídricos de Classe 1 e 2, na faixa de pH menor que 7,5, a quantidade
máxima de Nitrogênio total permitido pela Resolução é de 3,7 mg.L-1, fazendo com que
o Lago se enquadre na legislação, pois nenhum ponto obteve valor acima de 2,4mg.L-1.
Também há um enquadramento do corpo hídrico estudado no quesito Coliformes
Termotolerantes, pois o máximo estabelecido pela Resolução é de 1000 UFC.100ml-1 e
de acordo com os resultados obtidos em laboratório, a concentração de coliformes está
consideravelmente abaixo, tendo isso visto também nas análises de fósforo, que
indicam presença ou não de matéria orgânica fecal.
A legislação impõe que para rios de Classe 2, o máximo de turbidez permitido é
de 100NTU. De acordo com os resultados obtidos, este parâmetro também se encaixa
nas condições impostas.
Para a Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), o máximo permitido pela
Resolução é de 5 mg.L-1, o que também permite o enquadramento na mesma, pois o
valor máximo de DBO foi de 2 mg.L-1, sendo que praticamente em todas as amostras o
valor da DBO foi de 1 mg.L-1.
O OD foi o parâmetro em que observou-se valores abaixo do estabelecido pela
Resolução 357/2005, especialmente na coleta 2. O valor mínimo permitido para O.D é
de 5 mg.L-1, sendo que para essa amostra a média dos valores foi de 4,4 mg.L-1. Isso
se explica devido a proximidade com dias chuvosos, pois a segunda coleta foi realizada
5 dias após uma forte precipitação, fator esse que acarreta na diminuição do O.D em
função do aumento da matéria orgânica e atividade microbana.
Para todos os valores, mesmo que acima do que pede a legislação, o que deve
ser feito inicialmente é analisar o que pode estar causando determinada alteração, pois
possivelmente esteja sofrendo alguma interferência externa. Sendo assim, é necessário
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que haja a interrupção desse fator degradante e um posterior tratamento para que o
corpo hídrico volte às suas condições normais
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6. CONCLUSÃO
De acordo com os resultados obtidos nas coletas 1 e 3, pode-se concluir que os
dez pontos tiveram comportamentos próximos quando se trata do IQA, pois foram as
coletas em que houveram um número maior de pontos classificados como bons. Já a
coleta 2, por ter sido feita após um período de chuva, foi a coleta em que houve maior
variação entre a classificação dos pontos, onde metade deles foram classificados com
IQA médio / aceitável.
Pode-se concluir, portanto, que o Lago Igapó I está em boas condições e que os
estudos relacionados à qualidade da água são importantes para que seja mantida a
qualidade dos corpos hídricos do Município.
Para que seja feita uma análise detalhada do IQA sugere-se a realização de um
monitoramento completo, ou seja, associar os valores encontrados em todos os
parâmetros com o resultado encontrado no índice, porém não se deve analisar os
parâmetros isoladamente para o IQA, pois há interferência entre eles, ou seja, os
valores se compensam entre si fazendo com que ocorra alteração no índice.
Uma questão bastante importante de se observar é o número de coletas por
ponto analisado. Se esta fosse maior seria possível analisar estatisticamente os
resultados e, assim, aumentar a precisão nos valores obtidos.
Outro fator que de certa forma influenciou no padrão encontrado nos resultados
foi o período de coleta, pois nos meses de agosto e setembro há pouca variação nas
condições ambientais com relação ao período de chuvas e temperatura ambiente,
fazendo com que o lago estivesse em condições parecidas para as amostras. Análises
feitas ao longo de um período de tempo maior trariam resultados interessantes.
Para todas as amostras e seus respectivos valores de IQA deve-se avaliar o que
causou alteração no padrão, por exemplo, chuvas, despejo de poluentes ou qualquer
outra interferência antrópica, pois sem que haja interferência é possível esperar um
padrão de comportamentos e resultados.
O que não é recomendado a ser feito é uma análise apenas do lago em questão,
pois pode ser que haja alguma interferência em outro ponto, como por exemplo na
cabeceira do rio ou em algum afluente que deságua no lago, que consequentemente irá
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resultar numa alteração nos resultados e possivelmente uma diminuição na qualidade
da água.
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