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INTRODUÇÃO 

A problemática do lançamento de esgotos domésticos nos corpos d’água sem adequado 

tratamento ou em desconformidade com padrões legais de lançamento de efluentes, consequente do 

déficit de atendimento dos serviços de esgotamento sanitário no Brasil, resulta em 

comprometimento da qualidade da água do corpo receptor e pode inviabilizar o atendimento aos 

usos a jusante do ponto de lançamento (ANA, 2017). Como forma de acompanhar e identificar as 

atividades humanas que são potencialmente degradantes aos recursos hídricos utiliza-se o 

monitoramento da qualidade da água e, quando existem dados confiáveis disponíveis, estes podem 

ser usados como suporte para a implantação de políticas públicas (UFSC, 2014). 

 Os monitoramentos da qualidade da água resultam em grande número de dados analíticos. 

Os resultados, que devem ser utilizados para informar o público em geral, bem como orientar os 

órgãos responsáveis na tomada de decisão, utilizam-se de algumas ferramentas que servem para 

facilitar este processo. Assim, os Índices de Qualidade de Água – IQA's, utilizados para caracterizar 

a qualidade da água de um ponto ou de uma bacia, podem ser considerados uma importante 

ferramenta de gestão de bacias hidrográficas pela possibilidade de fornecer uma visão da evolução 

da qualidade das águas ao longo do tempo e espaço (CORADI et al., 2009).  

 No presente estudo foi utilizado o Índice de Qualidade de Água – IQA proposto pelo 

Canadian Council of Ministers of the Environment – CCME através de um subcomitê de 

especialistas em qualidade da água criado em 1997 (ANA, 2012), conhecido como IQA-CCME ou 

IQA Canadense.  Devido à sua capacidade de integração ao enquadramento, no Brasil, a 

nomenclatura Índice de Conformidade ao Enquadramento – ICE passou a ser utilizada nos 

relatórios da ANA desde 2012 (ANA, 2012; ANA, 2013), com base em estudo do índice proposto 

por Amaro et al. (2008).  

São vantagens do ICE a abrangência e a flexibilidade, uma vez que o índice não exige um 

conjunto rígido de parâmetros a serem analisados (CCME, 2001). Além disso, o ICE possui a 

capacidade de absorver algumas falhas de coletas ou análises e possibilita diferentes frequências de 

amostragens para os diversos parâmetros conforme a necessidade especificada no objetivo do 

monitoramento (CCME, 2001). Segundo Silva (2017), apesar de vantajosa, a flexibilidade da 
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escolha dos parâmetros pode implicar na definição inadequada e resultados distorcidos, e sugeriu a 

verificação da sensibilidade dos resultados aos parâmetros.  

Com o objetivo de analisar a sensibilidade do ICE à variação da quantidade de amostragens 

anuais de determinados parâmetros, variou-se os dados analíticos em quatro, oito e doze campanhas 

anuais para parâmetros ligados à presença do esgoto nas águas superficiais (Escherichia Coli, 

Fósforo Total e Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO) utilizando o cálculo do ICE para um 

conjunto de parâmetros fixos. 

 

METODOLOGIA 

A sub-bacia hidrográfica do Arroio do Salso, pertencente à bacia hidrográfica do Lago 

Guaíba, está situada completamente dentro dos limites municipais de Porto Alegre, sendo a maior 

sub-bacia deste município (MENEGAT et al., 2018). Com densidade populacional de 626 hab./km², 

a bacia abrange uma área de aproximadamente 92,94 km², o que corresponde a aproximadamente 

20% da área total do município de Porto Alegre. O seu arroio principal, o Arroio do Salso, com 

comprimento de 15,2 km e vazão de referência com 95% de permanência no tempo (Q95) de 0,4 

m³/s, recebe vários afluentes e desemboca no Lago Guaíba, com fluxo de norte para sudoeste-sul 

(MENEGAT et al., 2018; JUNQUEIRA, 2019; ECOPLAN, 2016). A sub-bacia do Arroio do Salso 

foi classificada, em 2015, no seu enquadramento como água doce de classe 4 e tem como pretensão 

futura a classe 3 no período de 10 anos, conforme o Plano de Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba 

(ECOPLAN, 2016). 

O Sistema de Esgotamento Sanitário Salso, que abrange em totalidade a sub-bacia do arroio 

do Salso, conta com 214,73km de extensão de redes coletoras para 452,43km de logradouros, sendo 

um total de 178,94km de logradouros com redes, o que equivale a 39,55% de atendimento (DMAE, 

2015). 

A partir dos dados de qualidade da água bruta do Arroio do Salso, monitorados pelo 

Departamento Municipal de Água e Esgotos – DMAE, obteve-se o Índice de Conformidade de 

Enquadramento – ICE através da calculadora CCME WATER QUALITY INDEX 1.0 (CWQI 1.0). 

Foram fornecidos pelo DMAE dados de duas estações de coleta no Arroio do Salso (71A e 71 B), 

sendo que a estação 71B (Figura 1) foi escolhida para o presente estudo por conter maior 

quantidade de dados analisados. Foram realizados os cálculos dos ICE's seguindo as diretrizes 

estabelecidas nos manuais do CCME (CCME, 2001; CCME, 2017). 

Figura 1: Mapa da Sub-bacia do Arroio do Salso e estação de coleta 71B 

 
Fonte: A autora 
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 Devido aos problemas identificados em estudos anteriores, relacionados à baixa cobertura de 

esgotamento sanitário na região da sub-bacia do Arroio do Salso (PORTO ALEGRE, 2017), foram 

selecionados os seguintes parâmetros relativos à poluição por esgoto para a composição do cálculo 

do ICE: Escherichia Coli, Fósforo Total, Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO, Nitrato, 

Nitrito, Nitrogênio Amoniacal, Oxigênio Dissolvido – OD, pH, Sólidos Dissolvidos Totais – SDT e 

Turbidez. Com o intuito de padronizar os dados quantitativos das amostragens e diminuir a variação 

no número de parâmetros de um ano para outro, limitou-se o cálculo com os valores de apenas 

quatro campanhas anuais para o conjunto total de parâmetros buscando-se as campanhas mais 

completas e distribuídas dentro do período de um ano.   

Os limites legais para os parâmetros analisados foram estabelecidos com base na Resolução 

CONAMA nº357/2005 (CONAMA, 2005), exceto para Escherichia Coli que não possui limites 

estabelecidos nesta normativa. Neste caso específico, optou-se pela utilização da legislação 

referência do Estado de São Paulo baseada na Decisão de Diretoria nº027/2013/E e utilizada pela 

CETESB (CETESB, 2013). A sub-bacia do Arroio do Salso, atualmente enquadrada na classe 4, 

possui como meta de enquadramento futuro a classe 3 (ECOPLAN, 2016). Uma vez que a 

legislação adotada prevê para a classe 4 apenas os limites para OD, pH e fenóis, optou-se por 

trabalhar com padrões da classe 3 de águas doce. 

Foram identificados três parâmetros (Escherichia Coli, DBO e Fósforo Total) com pelo menos 

75% dos resultados não conformes, em relação aos padrões estabelecidos, no período estudado de 

2002 a 2017.  Considerados bastante relevantes quanto à poluição por esgoto sanitário e para a 

avaliação da sensibilidade do ICE à variação da quantidade de amostragens por ano. O período de 

avaliação da sensibilidade foi de 2008 a 2012 com ICE's anuais devido à disponibilidade de um 

mínimo de quatro campanhas anuais para o conjunto total de parâmetros e até doze campanhas 

anuais para os três parâmetros a serem quantitativamente variados. 

Para esta avaliação foi adotado o seguinte procedimento: Utilizando-se como referência os 

ICE's calculados contendo quatro campanhas anuais, aumentou-se para a quantidade de oito 

campanhas apenas o parâmetro Escherichia Coli, mantendo fixa a quantidade de campanhas para os 

demais parâmetros do conjunto utilizado no cálculo do ICE. Depois de testar o ICE com oito 

campanhas para Escherichia Coli, o procedimento foi repetido com um total de doze campanhas. O 

mesmo procedimento foi realizado para Fósforo Total e DBO. 

 

Cálculo do ICE 

 A fórmula do ICE incorpora os fatores: Alcance (F1); Frequência (F2) e Amplitude (F3) 

(CCME, 2001). O Alcance é tem por base a incidência de parâmetros fora dos limites legais, a 

Frequência a quantidade de resultados não conformes e a Amplitude o afastamento dos valores 

encontrados em relação aos limites adotados. 

a) Cálculo do Alcance (F1)  

F1 =
Nº de parâmetros não conformes

Nº de parâmetros monitorados
x100                                                                  (1) 

 

b) Cálculo da Frequência (F2)  

F2 =
Nº de análises não conformes

Nº de análises realizadas
x100                                                                                (2) 

 

c) Cálculo da Amplitude (F3):  
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A Amplitude (F3) é calculada em três etapas: discrepâncias (Δ); soma normalizada das 

discrepâncias (ΣnΔ); e o cálculo da amplitude (CCME, 2001).  

i. Cálculo das discrepâncias (Δ)  

Quando o valor da análise excede o padrão máximo estabelecido:  

Discrepância =
Valor da análise não conforme

Valor Padrão
− 1                                                          (3) 

 

Para os casos em que o valor da análise é inferior ao padrão mínimo estabelecido:  

Discrepância =
Valor Padrão 

Valor da análise não conforme
− 1                                                     (4) 

 

ii. Cálculo da soma normalizada das discrepâncias (ΣnΔ)  

ΣnΔ =
∑ (Discrepância)𝑛

𝑖=1  

Nº total de análises
                                                                                                 (5) 

 

iii. Cálculo da Amplitude (F3) 

F3 =
ΣnΔ

0,01 x ΣnΔ+0,01 
                                                                                                          (6) 

 

d) Cálculo do ICE  

ICE = 100 − [
√(F1)²+(F2)²+(F3)²

1,732
]                                                                             (7) 

 

A fórmula gera como resultado um número entre 0 (pior qualidade de água) e 100 (melhor 

qualidade de água). Nesta faixa há cinco categorias, apresentadas no Quadro 1, as quais são 

caracterizadas descritivamente o quão próximo àquela água está de determinadas condições pré-

estabelecidas conforme uso pretendido ou quanto se afasta destas condições (CCME, 2001). 

Quadro 1: Descrição das categorias da qualidade da água conforme valores de ICE 

Categoria Faixa de Valor Descrição 

Excelente 95 - 100 
Protegida com uma ausência virtual de ameaça ou comprometimento, condições 

muito próximas dos níveis naturais ou primitivos. 

Boa 80 - 94 
Protegida com apenas um menor graus de ameaça ou comprometimento, as 

condições raramente se afastam dos níveis naturais ou desejáveis. 

Mediana 65 - 79 
Protegida, mas ocasionalmente ameaçada ou prejudicada, as condições às vezes se 

afastam dos níveis naturais ou desejáveis. 

Marginal 45 - 64 
Frequentemente ameaçada ou prejudicada, as condições geralmente se afastam dos 

níveis naturais ou desejáveis. 

Ruim 0 - 44 
Quase sempre ameaçada ou prejudicada, as condições geralmente se afastam de 

níveis naturais ou desejáveis. 

FONTE: Silveira (2018) 

 

RESULTADOS 

Os resultados da análise da sensibilidade do cálculo do ICE à variação no número de análises 

para os parâmetros testados referem-se a oito e doze análises anuais para cada parâmetro 

(Escherichia Coli, Fósforo Total e DBO), mantendo-se fixo em quatro análises os demais 
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parâmetros. Enquanto a referência equivale ao cálculo do ICE mantendo quatro campanhas para 

todos os parâmetros do estudo. Os resultados são representados graficamente de duas formas: 

1) Gráficos comparativos de ICE de referência e ICE's para variação na quantidade de análises dos 

parâmetros (Escherichia Coli, Fósforo Total e DBO) ao longo dos anos (Figuras 2, 3 e 4). 

O gráfico do ICE com variação das campanhas para Escherichia Coli (Figura 2) mostra maior 

distanciamento entre as curvas indicando que uma quantidade maior de análises altera bastante o 

ICE assim como uma quantidade pequena de análises pode mascarar os resultados, apresentando 

resultados para uma qualidade de água melhores.  

Figura 2: Gráfico comparativo de ICE de referência (4) e ICE's para variação na quantidade de análises (8 e 

12) de Escherichia Coli ao longo dos anos 

 
 

O gráfico do ICE com a variação das campanhas de Fósforo Total (Figura 3), com resultado 

bastante semelhante ao da Figura 2, porém com um distanciamento entre as curvas um pouco 

menor. Verifica-se que também deve ser realizada maior quantidade de análises de Fósforo Total 

em relação à referência.  

Figura 3: Gráfico comparativo de ICE de referência (4) e ICE's para variação na quantidade de análises (8 e 

12) de Fósforo Total ao longo dos anos 
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Já o gráfico do ICE com a variação das campanhas para o DBO (Figura 4) mostra pequeno 

distanciamento entre as curvas, o que indica que a variação na quantidade de análises de DBO altera 

muito pouco os resultados de ICE. 

 
Figura 4: Gráfico comparativo de ICE de referência (4) e ICE's para variação na quantidade de análises (8 e 

12) de DBO ao longo dos anos 

 

 

Os gráficos mostram que os resultados do ICE são bem mais sensíveis à variação na 

quantidade de análises de Escherichia Coli e Fósforo Total do que para DBO.  

Estes resultados visuais podem ser confirmados através das equações das linhas de tendência 

linear de cada curva apresentados na Tabela 1. Em que os coeficientes angulares, decrescentes em 

todos os casos, representam a tendência de redução de ICE ao longo dos anos. Os coeficientes 

lineares reduzem com o aumento da quantidade de análises para os três parâmetros testados. 

Também é possível observar o maior distanciamento dos valores de ICE para Escherichia Coli e 

Fósforo Total, uma vez que os coeficientes lineares das curvas de DBO com oito ou doze análises 

pouco se alteram em relação à referência. 

Tabela 1: Equações das linhas de tendência lineares para as curvas dos gráficos das Figuras 2, 3 e 4 

Equação da Linha de Tendência Linear 

Referência Y = -2,1X + 39,7 

Escherichia Coli (8) Y = -1,4X + 35 

Escherichia Coli (12) Y = -1,3X + 33,1 

Fósforo Total (8) Y = -1,8X + 37,4 

Fósforo Total (12) Y = -1,9X + 36,1 

DBO (8) Y = -2,2X + 39,6 

DBO (12) Y = -2,6X + 40 

 

2) Gráficos dos ICE's anuais variando com a quantidade de análises de cada parâmetro 

(Escherichia Coli, Fósforo Total e DBO) apresentada nas Figuras 5, 6 e 7. 

Na representação gráfica do ICE variando com o número de análises também se visualiza a 

redução dos ICE's com o aumento do número de análises de Escherichia Coli. 
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Figura 5: Gráficos dos ICE's anuais variando com o número de análises do parâmetro Escherichia Coli 

 
 

Para o gráfico de ICE variando com o número de análises de Fósforo Total visualiza-se a 

redução dos ICE's com o aumento do número de análises. Este comportamento mostra-se um pouco 

menos acentuado nas curvas de Fósforo Total em relação às curvas de Escherichia Coli. 

Figura 6: Gráficos dos ICE's anuais variando com o número de análises do parâmetro Fósforo Total 

 
 

Já para as curvas de DBO relacionando os ICE's anuais com o aumento do número de análises 

mostra uma redução dos ICE's menos expressiva que nos casos anteriores (Figuras 5 e 6). 
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Figura 7: Gráficos dos ICE's anuais variando com o número de análises do parâmetro DBO 

 

 

Em geral, com algumas exceções, as curvas anuais apresentam ICE's maiores nos anos 

iniciais, verificando-se uma maior redução dos ICE's com o aumento da quantidade de análises para 

o parâmetro Escherichia Coli (coeficiente angular médio de -0,52), seguido do parâmetro Fósforo 

Total (coeficiente angular médio de -0,37). Já para o parâmetro DBO esta redução é pouco 

expressiva, representado pelo pequeno coeficiente angular da linha de tendência (-0,15).  

Tabela 2: Equações das linhas de tendência lineares para as curvas dos gráficos das Figuras 5, 6 e 7. 

Ano Escherichia Coli Fósforo Total DBO 

2008 Y = -0,87X +41,00 Y = -0,50X +40,00 Y = 0,00X + 38,00 

2009 Y = -0,50X +38,00 Y = -0,37X +37,33 Y = -0,12X +36,67 

2010 Y = -0,37X +33,00 Y = -0,25X +33,00 Y = -0,12X +32,33 

2011 Y = -0,50X +32,67 Y = -0,37X +32,67 Y = -0,25X +32,00 

2012 Y = -0,37X +31,67 Y = -0,37X +31,67 Y = -0,25X +31,33 

 

Alinhando os resultados gráficos com as equações das linhas de tendência linear, observa-se a 

média dos coeficientes angulares das curvas apresentadas para cada parâmetro: Para o parâmetro 

Escherichia Coli, com coeficiente angular médio de -0,52, estima-se que ao acrescentar oito análises 

ao mínimo de campanhas anuais haverá uma redução de quatro unidades de ICE. Para o parâmetro 

Fósforo Total, com coeficiente angular médio de -0,37, a variação estimada passa a ser de três 

unidades de ICE com o aumento de oito análises. Já o parâmetro DBO, com coeficiente angular 

médio de -0,15, possui a variação estimada em uma unidade de ICE para cada oito análises 

acrescentadas.  

Verifica-se a partir dos resultados apresentados que Fósforo Total e Escherichia Coli devem 

estar em maior quantidade de análises anuais nos monitoramentos, para que o acompanhamento da 

qualidade da água seja mais efetivo considerando os poluentes mais críticos na bacia. 

Strada (2021) utilizou a presente análise para propor um conjunto de parâmetros e frequência 

de análises para monitoramento da qualidade da água da sub-bacia do Arroio do Salso. Não foram 
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encontrados na literatura outros estudos com a mesma metodologia para fins de comparação de 

resultados. 

CONCLUSÕES 

 Observou-se que o ICE pode ser alterado conforme a variação da quantidade de análises de 

determinados parâmetros. Conforme testes realizados, os resultados do ICE para a bacia do Arroio 

do Salso são bem mais sensíveis à variação na quantidade de análises por ano de Escherichia Coli e 

Fósforo Total do que para DBO. Desta forma, recomenda-se que Fósforo Total e Escherichia Coli 

devem estar em maior quantidade de campanhas nos monitoramentos da sub-bacia do Arroio do 

Salso, para que o acompanhamento da qualidade da água seja mais efetivo considerando os 

poluentes mais críticos na sub-bacia. 

A tendência da redução dos ICE's ao longo do tempo indica o aumento da degradação dos 

arroios associados à poluição por esgotamento sanitário. Os limites utilizados para o cálculo do 

índice mostram a capacidade do ICE alinhar diretamente a avaliação da qualidade da água a um dos 

instrumentos da PNRH, o enquadramento de corpos d´água. Entretanto, a sua utilização exige 

capacitação do corpo técnico devido à complexidade da garantia de requisitos e escolha de 

parâmetros que permitam as comparações de ICE's ao longo do tempo ou entre regiões 

diferenciadas em usos e classes de enquadramento. 
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