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RESUMO: O termo “água para todos, sem deixar ninguém para trás” abrange disponibilidade de 
água de qualidade para os consumidores. Para garantir essa água distribuída para todos os 
indivíduos, faz-se necessário o monitoramento dela à população. Esse monitoramento é realizado, 
normalmente, a partir da análise de parâmetros de qualidade que devem enquadrar-se de acordo 
com padrões legislados. No entanto, o número significativo de parâmetros monitorados inviabiliza 
a visão global da qualidade da água pelos gestores, sendo conveniente a aplicação de índices de 
qualidade de água (IQA). Diante disso, este trabalho baseou-se na aplicação da metodologia IQA-
CCME, para classificar a água distribuída no município de Itabaiana/SE, a partir de relatórios de 
monitoramento da qualidade de água mensais, com base em análises de cloro residual livre, cor 
aparente, turbidez, coliformes totais e E. coli. Os resultados demonstraram qualidade satisfatória da 
água, com IQA-CCME de 90,81, classificando-a como água “boa”. A concentração de cloro residual 
e cor aparente foram os parâmetros que mais contribuíram negativamente para o índice, enquanto 
que os parâmetros microbiológicos apresentaram-se, em sua totalidade, dentro do estabelecido 
pelo Ministério da saúde. Conclui-se que a flexibilidade da formulação matemática faz do IQA-
CCME alternativa viável na determinação da qualidade da água de abastecimento. 
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INTRODUÇÃO 

 Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU) (2010), o acesso à agua potável é um 
direito fundamental da humanidade. No entanto, com o decréscimo na qualidade da água dos 
mananciais abastecedores, cria-se um panorama desafiador tanto no que diz respeito ao seu 
tratamento quanto a manutenção da sua qualidade, até a chegada ao centro de consumo. De 
acordo com dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), estima-se que 
no ano de 2017, 80,78% da população brasileira era atendida por sistemas de abastecimento de 
água, enquanto que no município de Itabaiana/SE este índice representa 98,17% da população 
(BRASIL, 2018; BRASIL, 2019). 

O monitoramento da qualidade da água é realizado a partir da análise e quantificação de 
parâmetros físico-químicos e microbiológicos. Em se tratando de mananciais abastecedores, a 
qualidade de suas águas é estabelecida a partir de padrões expressos na Resolução nº 357 do 
Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) (BRASIL, 2005), para águas superficiais e na 
Resolução CONAMA nº 396 (BRASIL, 2008) para águas subterrâneas. Quando a água passa por 
tratamento, para alcançar qualidade para fins de consumo humano, deve obedecer aos padrões de 
potabilidade estabelecido pela Portaria nº 2914 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2011).   

Contudo, a quantidade significativa de padrões apresentadas nestas normas podem dificultar 
o entendimento do gestor a respeito da qualidade da água. Por conseguinte, passou-se a aplicar 
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índices de qualidade de água (IQA) que sintetizam as informações de qualidade, de modo a torná-
las facilmente interpretáveis (DERISIO, 2017). Atualmente existe uma gama de IQA que são 
aplicados desde processos de enquadramento de corpos d’água à monitoramento da qualidade da 
água em sistemas de distribuição. Com destaque para os índices:  Streeter-Phelps, IQA-CETESB, 
QUALE2E, CE-WAL-W2 e IQA-CCME (BATISTA; CABRAL, 2017). 

O IQA desenvolvido pelo Canadian Council os Ministers of the Environment (CCME) se 

distingue pela sua versatilidade, no que diz respeito ao tipo e número de parâmetro, número de 
análise, frequência de coletas e período de aplicação, para qualquer tipo de fonte de água, 
fornecendo estrutura matemática capaz de demonstrar as condições de qualidade da água em 
relação às diretrizes de qualidade estabelecidas (CCME, 2017). Diversos trabalhos utilizaram o IQA-
CCME para a determinação da qualidade da água, tanto para águas brutas: Almeida (2014), 
Almeida e Oliveira (2013), e Carvalho (2017), quanto para água tratada: Silva et al. (2017) e 
Fernandes (2013). Diante do exposto, o presente trabalho objetivou avaliar a qualidade da água 
distribuída na sede do município de Itabaiana/SE a partir da aplicação do IQA-CCME. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 Os dados para a determinação do IQA são oriundos dos Relatórios de Monitoramento Mensais 
de Sistema de Abastecimento de Água, disponibilizados pela Companhia de Saneamento de 
Sergipe (DESO). Este estudo amparou-se nos dados de monitoramento de qualidade da água para 
a sede do município de Itabaiana/SE, no período de fevereiro/2018 a julho/2018, no que diz respeito 
aos parâmetros cloro residual livre, cor aparente, turbidez, coliformes totais e Escherichia coli, 
monitorados em 20 pontos da cidade com frequência amostral variando de 4 a 6 coletas/mês. 

A determinação do índice de qualidade de água baseou-se na metodologia desenvolvida pelo 
Conselho Canadense de Ministros do Meio Ambiente (CCME) estabelecida a partir das Diretrizes 
Canadenses para Qualidade de Água e Proteção da Vida Aquática (CCME, 2017). O índice de 
qualidade do CCME (IQA-CCME) fundamenta-se na combinação de três fatores: Escopo – consiste 
no número de parâmetros que não atendem a legislação pertinente; Frequência – diz respeito a 
frequência com que as diretrizes não são atendidas; e Amplitude – refere-se ao valor pelo qual as 
diretrizes não são atendidas. Estes três fatores são combinados de forma análoga à soma de três 
vetores para resultar em um valor único representativo para a qualidade da água, em range de 0 a 
100. 

Uma vez calculado o IQA-CCME pode-se classificar a qualidade da água a partir das 
categorias apresentadas na Tabela 1. 

 
Tabela 1: Classificação da qualidade da água quanto ao IQA-CCME. 

Categoria IQA-CCME Descrição 

Excelente 95 - 100 
A qualidade da água é protegida com uma virtual ausência de 
ameaça ou deficiência. 

Bom 80 - 94 
A qualidade da água é protegida com apenas um pequeno grau de 
ameaça ou prejuízo. 

Regular 65 - 79 
A qualidade da água é geralmente protegida, mas ocasionalmente 
ameaçada ou prejudicada. 

Ruim 45 - 64 A qualidade da água é frequentemente ameaçada ou prejudicada; 
Péssima 0 - 44 A qualidade da água é quase sempre ameaçada ou prejudicada 

Fonte: Adaptado de CCME (2017). 
A determinação do IQA-CCME é realiza a partir do cálculo dos três fatores envolvidos na 

formulação do método (F1, F2 e F3), conforme descrito a seguir: 

 F1: Trata-se do escopo, reflete a porcentagem de parâmetros que não atendem às 
diretrizes ao menos uma vez durante o período de tempo considerado. Ou seja, é a 
relação entre os parâmetros que apresentaram falhas pelo número total de parâmetro 
(Equação 1). 
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𝐹1 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎

𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 
 (1) 

 

 F2: Refere-se à frequência, indica a porcentagem de análises que não atendem as 
diretrizes (Equação 2). 

𝐹1 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎

𝑁º 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 
 (2) 

 

 F3: Remete a amplitude, trata-se do valor pelo qual os testes falhos não atendem as 
diretrizes. Seu cálculo é determinado em três etapas: 

 
Incialmente é realizado o cálculo das excursões, que representa o número de 

vezes que a concentração de determinado parâmetro é maior que o estabelecido (ou 
menor quando a diretriz é mínima). Quando o resultado da análise do parâmetro não 
deve exceder um limite a excursão é calculada a partir da Equação 3, enquanto que 
nos casos em que a diretriz é uma concentração mínima aplica-se a Equação 4. 

 

𝑒𝑥𝑐𝑢𝑟𝑠ã𝑜𝑖 = (
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑜 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑚 𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎𝑖

 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑧𝑗
) − 1 (3) 

 

𝑒𝑥𝑐𝑢𝑟𝑠ã𝑜𝑖 = (
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑧𝑗

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑜 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑚 𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎𝑖
) − 1 (4) 

 
Em seguida calcula-se a soma normalizada de excursões (nse) conforme Equação 5: 
 

𝑛𝑠𝑒 =
∑ 𝑒𝑥𝑐𝑢𝑟𝑠ã𝑜𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑁º 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 
 (5) 

 
Por fim, F3 é então calculado a partir da função assintótica que escala o resultado da 
equação anterior para produzir um intervalo entre 0 e 100 (Equação 6). 
 

𝐹3 = (
𝑛𝑠𝑒

0,01𝑛𝑠𝑒 + 0,01
) (6) 

 
Uma vez determinados os fatores F1, F2 e F3 pode-se finalmente calcular o IQA-CCME 

(Equação 7). 

𝐼𝑄𝐴 − 𝐶𝐶𝑀𝐸 = 100 − (
√𝐹1

2 + 𝐹2
2 + 𝐹3

2

1,732
) (7) 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A manipulação dos dados dos relatórios de análises bem como o cálculo do IQA-CMME 
ocorreu em planilha eletrônica. O índice incorporou cinco parâmetros (cloro residual livre, cor 
aparente, turbidez, coliformes totais e Escherichia coli). As diretrizes consideradas para cada 
parâmetro advém da Portaria do Ministério da Saúde nº 2914, que dispõe sobre os procedimentos 
de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de 
potabilidade (BRASIL, 2011). A referida portaria estabelece o valor máximo permissível (VMP) de: 
15uC para cor aparente; 5uT para turbidez; 5 mg L-1 para cloro residual livre, sendo recomendado 
concentração máxima de 2 mg L-1 e a manutenção de no mínimo 0,2 mg L-1 de cloro residual livre 
na água da rede de abastecimento. Com relação aos parâmetros microbiológicos a legislação exige 
que não seja identificada a presença de coliformes totais e E. coli. 

Para viabilizar a aplicação do método IQA-CCME, que só recebe valores numéricos para a 
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concentração dos parâmetros monitorados, admitiu-se que para as análises de coliformes totais e 
E. coli os resultados “Ausência” foram substituídos por 0 UFC/100mL e “Presença” por 

2 UFC/100mL (que geralmente representa o limite mínimo de detecção dos métodos de análise de 
coliformes totais e E. coli (BRASIL, 2013). Adicionalmente, considerou-se como falha as amostras 
que apresentaram a concentração de cloro residual livre superior ao valor recomendado pela 
legislação, 2 mg L-1. A Tabela 2 apresenta os parâmetros avaliados e suas respectivas falhas no 

que concerne as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde. 
 

Tabela 2: Parâmetros analisados com seus respectivos VMP, número de testes e número de falhas. 
Parâmetro VMP Nº Análises/testes Nº Análises/testes falhos 

Cloro residual livre 2 mg L-1 448 297 
Cor aparente 15 uC 448 122 

Turbidez 5 uT 448 44 
Coliformes totais 0 UFC/100mL 448 0 

E. coli 0 UFC/100mL 448 0 

 Total 2240 463 

Como pode ser observado, o parâmetro cloro residual apresentou maior número de testes 
com falhas, ou seja, das 448 análises realizadas 297 (66,5%) apresentaram resultados divergentes 
com o que recomenda a legislação. Cabe ressaltar que as análises de falhas foram realizadas 
considerando o limite máximo de 2 mg L-1 para concentração de cloro residual livre (BRASIL, 2011), 
quando na verdade a legislação prevê o VMP de 5 mg L-1. Neste panorama, apenas 3 (0,67%) 
testes apresentaram divergência com a legislação. Adicionalmente, tendo em vista a necessidade 
de manter concentração mínima de 0,2 mg L-1 na água da rede de abastecimento, os resultados 
desse tipo de análise mostram-se satisfatórios, de maneira que apenas 7 (1,5%) testes falharam 
nesse sentido. 

Dos cinco parâmetros monitorados três apresentaram pelo menos um teste com falha. Com 
esta informação F1 foi calculado a partir da Equação 1. Com o número total de testes e a quantidade 
de testes que apresentaram falhas pôde-se determinar F2 (Equação 2). Se debruçando sobre os 
testes com falhas foi calculada as respectivas excursões (Equação 3), a soma normal padronizada 
desta (Equação 5) e o fator F3 por meio da Equação 6. Uma vez determinado os fatores F1, F2 e F3 
determinou o IQA-CCME (Equação 7). Os principais resultados destes procedimentos matemáticos 
constam na Tabela 3. 
Tabela 3: Principais resultados envolvidos na determinação do IQA-CCME 

Variável Valor 

F1 0,60 
F2 0,21 
∑excursões 423,50 
nse 0,19 
F3 15,90 
IQA-CCME 90,81 

Considerando a Tabela 3, a qualidade da água distribuída no período de fev/2018 a jul/2018 
foi enquadrada na categoria “Boa”, conforme Tabela 1. Ou seja, a qualidade da água é consistente, 
com flutuações sem comprometimento da segurança sanitária da água. Silva et al. (2017) avaliaram 
a qualidade da água fornecida pela DESO para a sede do município de Rosário do Catete/SE, foram 
realizados 82 testes dos quais nenhum apresentaram falhas, obtendo IQA-CCME igual a 100, 
podendo classificar a qualidade da água distribuída na categoria “ótima”. 

Apesar do número significativo de falhas para cloro residual o índice de qualidade se manteve 
elevado. Isto ocorre pela própria essência do método que se limita não tão somente a análise da 
frequência das falhas, mas também a magnitude (discrepância ou excursão) das mesmas. Por 
exemplo, ao considerar os valores de excursão calculados para cada parâmetro, observa-se que a 
cor aparente teve a mesma influência que o cloro residual livre na determinação de F3, pois o 
somatório das excursões de ambos é praticamente igual, 190,1 para o primeiro e 190,3 para o 
segundo. Outro motivo para o satisfatório IQA-CCME é a qualidade da água no que diz respeito aos 
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parâmetros microbiológicos, de maneira que a totalidade dos testes apresentaram resultados de 
acordo com a portaria nº 2914 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2011). 
 
CONCLUSÕES 

1. Dentre os parâmetros analisados a concentração de cloro residual foi quem mais 
apresentou resultados divergentes com o estabelecido pela legislação; 

2. A análise do somatório das discrepâncias permite concluir que a cor aparente foi tão 
influente quanto a concentração de cloro residual na determinação de F3 e posteriormente 
no IQA-CCME; 

3. Todas as análises microbiológicas apresentaram resultados em conformidade com a 
legislação vigente; 

4. A água distribuída na sede do município foi classificada na categoria de “boa”, 
apresentando IQA-CCME igual a 90,81. 
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