
XIII Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste                                                                        1 

 

 

XIII SIMPÓSIO DE RECURSOS HIDRÍCOS DO NORDESTE 

 

APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA (IQA-CETESB) EM 

RIOS DE MACEIÓ-AL 

 

Lucas José Medeiros Bleinroth1; Carlos Roberto Moura Leal Júnior 2 & Eduardo Lucena 

Cavalcante Amorim 3 

 

RESUMO – O presente trabalho teve como objetivo monitorar e avaliar a qualidade das águas dos 

principais corpos hídricos do município de Maceió-AL, no período compreendido entre agosto e 

dezembro de 2015. Para tanto, delimitou-se como áreas de estudo as bacias hidrográficas do rio 

Pratagy, rio Jacarecica, rio Meirim, riacho do Silva e riacho Reginaldo. A metodologia consistiu na 

obtenção das variáveis que compõem o Índice de Qualidade da Água (IQA – CETESB), são elas: 

oxigênio dissolvido, coliformes termotolerantes (E. coli), pH, DBO5, temperatura da água, 

nitrogênio total, turbidez e sólidos totais. Foram selecionados cinco pontos de monitoramento (um 

para cada corpo hídrico), onde foram realizadas medições in loco com a sonda HORIBA U53, em 

seguida uma amostra de água de cada ponto selecionado foi devidamente armazenada para que 

posteriormente fossem obtidas as variáveis de qualidade da água que exigiam o emprego de 

metodologias laboratoriais. A utilização do índice apontou que as águas dos corpos hídricos 

estudados apresentaram condições que variaram de 20 a 48, enquadrando-os em intervalos de 

classificação como péssima e ruim. Os resultados permitiram concluir que as atividades antrópicas 

presentes nas bacias hidrográficas estudadas estão contribuindo para a degradação e redução da 

qualidade de suas águas superficiais. 

ABSTRACT – The present study had as an objective monitor and asset the water quality of the 

main water bodies of Maceió city, at a period of august and december of 2015. Therefore, it was 

delimited as study areas the Pratagy river watershed, Jacarecica river, Meirim river, creek of Silva 

and creek of Reginaldo. The methodology consisted in finding the variables that structure the Water 

Quality Index (WQI - CETESB), they are: dissolved oxygen, fecal coliform (E. Coli), pH, BOD, 

water temperature, total nitrogen, total solids and turbidity. It was selected five monitoring points 

(one for each water body), which measurements were made on site with HORIBA U53 probe, then 

a water sample from each selected point has been properly stored to be later obtained water quality 

variables that was required the use of laboratory methodologies. The use of the index revealed that 

the waters of the studied water bodies showed conditions ranging 20-48, framing them in 
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classification ranging from very bad to bad. The results presented that the anthropic activities 

existent in the studied watersheds are contributing to the degradation and reduced quality of its 

surface water. 

Palavras – chave: qualidade da água, índice de qualidade da água - IQA, corpos hídricos de 

Maceió-AL. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas os recursos hídricos estão sendo cada vez mais disputados, tanto em 

quantidade quanto em qualidade, principalmente em razão do acentuado crescimento demográfico e 

do próprio desenvolvimento econômico (MMA, 2002). 

A degradação dos recursos hídricos devido ao despejo crescente de efluentes domésticos e 

industriais nos rios e córregos constitui grave problema, principalmente nas regiões metropolitanas 

(Abessa, 2003). A falta de planejamento e o crescimento elevado das áreas urbanizadas têm gerado 

significativa preocupação com a qualidade das águas superficiais. 

A escassez da água provocada pelo seu demasiado uso e poluição resulta em uma necessidade 

crescente do acompanhamento das alterações de sua qualidade. O monitoramento da qualidade da 

água visa ao alcance dos objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei nº 

9.433/1997 e é um dos primeiros passos para que se possa realizar a gestão dos corpos hídricos em 

uma bacia hidrográfica, subsidiando medidas de planejamento, controle, recuperação, preservação e 

conservação do ambiente em estudo, bem como auxiliando na definição das políticas ambientais. 

No monitoramento da qualidade das águas naturais, são acompanhadas as alterações nas 

características físicas, químicas e microbiológicas da água, decorrentes de atividade antrópica e de 

fenômenos naturais. 

De maneira geral, é possível afirmar que o comprometimento da qualidade das águas dos 

corpos hídricos do município de Maceió está ligado principalmente à falta de infraestrutura básica 

de saneamento (inexistência ou precariedade do sistema de coleta e destinação final adequados dos 

sistemas de tratamento dos resíduos sólidos e líquidos) e a processos de erosão e assoreamento. As 

fontes de poluição em geral são difusas, provenientes principalmente de aglomerados urbanos 

existentes nas margens dos rios. Os rios de Maceió de forma análoga apresentam elevados índices 

de degradação e não possuem quaisquer acompanhamentos da qualidade das águas superficiais 

interiores. 
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Esse trabalho teve como objetivo avaliar a situação ambiental dos principais corpos hídricos 

inseridos no município de Maceió/AL, utilizando o índice de qualidade da água IQA - CETESB. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1. Áreas de Estudo 

As áreas de estudo do presente trabalho, são as principais bacias hidrográficas inseridas 

parcialmente ou totalmente no município de Maceió/AL, elas estão delimitadas na Figura 1, 

seguidas de um diagnóstico sucinto. 

 

Figura 1 - Localização das bacias estudadas. 

Bacia Hidrográfica do rio Meirim 

A bacia do rio Meirim ocupa a faixa meio-oriental da microrregião homogênea de Maceió e 

abrange parte da zona da Mata e do Litoral. Com uma área de drenagem de 264,7 km² essa bacia é 

formada pelo rio Meirim e seus afluentes, dentre os quais se destaca o riacho Saúde. O rio Meirim 

tem sua cabeceira a uma altitude de aproximadamente 180 m no interior do município de Messias. 

Trata-se de um rio perene que banha regiões que tem um intensivo uso agrícola onde predomina o 

plantio da cana-de-açúcar (ALAGOAS, 2010). 

Bacia Hidrográfica do riacho do Silva 

A bacia hidrográfica do riacho do Silva está inserida totalmente na zona urbana da cidade de 

Maceió-AL, totalizando uma área de 10,13 km2, abrangendo totalmente os bairros Petrópolis, Santo 
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Amaro e Chã da Jaqueira e parcialmente os bairros: Tabuleiro do Martins, Santa Amélia, 

Bebedouro, Gruta de Lourdes, Pinheiro (Silva, 2011). 

Bacia Hidrográfica do riacho Reginaldo 

O riacho Reginaldo é um curso d’água onde a perenidade é garantida pelo lançamento de 

esgotos domésticos durante o período seco. Os seus efluentes são pequenos e alguns estão 

canalizados, como os riachos do Sapo e o Gulandim, na planície litorânea (Neves et al., 2007). A 

área que compreende a bacia hidrográfica do riacho Reginaldo está totalmente inserida no 

município de Maceió, que nos últimos 50 anos passou por um forte crescimento populacional. 

Segundo Vidal (2012), a bacia drena uma área de 26,5 km2, abrangendo total ou parcialmente 18 

bairros da capital alagoana. 

Bacia Hidrográfica do rio Jacarecica 

A bacia hidrográfica do rio Jacarecica encontra-se totalmente inserida no município de 

Maceió. De acordo com Peplau (2005), trata-se de uma bacia relativamente pequena drenando uma 

área de aproximadamente 25,65 km2, seu canal principal possui cerca de 13 km de extensão, sendo 

suas nascentes situadas nas grotas próximas ao conjunto residencial Henrique Equelman e sua foz 

na praia de Jacarecica. 

Bacia Hidrográfica do rio Pratagy 

Segundo base cartográfica das Regiões Hidrográficas da Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente e dos Recursos Hídricos de Alagoas (SEMARH-AL), o rio Pratagy possui uma bacia 

hidrográfica com área de drenagem de 194,5 km², localizada nos municípios de Maceió, Rio Largo 

e Messias. Tratando-se de um rio perene, é atualmente o principal manancial que abastece a capital 

alagoana. Apesar disso, grande parte da sua mata ciliar foi substituída pela cultura de cana-de-

açúcar e por áreas de pastagem para a prática de atividades pecuárias, porém ainda existem grandes 

áreas preservadas de Mata Atlântica que podem ser encontradas nas bordas do tabuleiro. 

 

2.2. LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE AMOSTRAGEM E FREQUÊNCIA DAS 

COLETAS 

Para o monitoramento realizado no presente trabalho, foram escolhidos cinco pontos de 

coletas e medições (Figura 2), ou seja, um ponto para cada corpo hídrico estudado. Importante 

ressaltar que para a definição dos pontos de amostragem, levou-se em conta a acessibilidade dos 

mesmos (existência de estradas ou caminhos, facilitando o acesso às margens dos rios) e ainda o 

fato da existência de estudos similares na literatura. 
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Figura 2 - Identificação dos pontos de monitoramento. 

Na Figura 3 estão apresentados os registros fotográficos dos pontos de monitoramento. 

 

Figura 3 - (a) Localização do ponto de coleta do riacho do Silva; (b) riacho Reginaldo; (c) rio Jacarecica; (d) rio Pratagy 

e (e) rio Meirim. 

Na Tabela 1, estão as coordenadas geográficas (datum WGS84) dos locais de monitoramento, 

bem como os bairros onde estão localizados, segundo mapas de zoneamento constantes no Plano 

Diretor do município de Maceió-AL. 

 

a b 

c 

d e 
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Tabela 1 - Bairros e coordenadas dos pontos de monitoramento. 

Corpo Hídrico Bairro/Localização 
Georeferenciamento 

Latitude S Longitude O 

Rio Pratagy Zona Rural 9°31'23.60" 35°42'06.70" 

Rio Jacarecica Jacarecica 9°36'28.72" 35°41'28.07" 

Rio Meirim Zona Rural (Cachoeira do Meirim) 9°26'39.22" 35°43'53.88" 

Riacho Reginaldo Farol 9°38'06.61" 35°43'42.76" 

Riacho do Silva Bebedouro 9°36'23.69" 35°45'53.93" 

Com relação à frequência das campanhas de monitoramento, elas foram realizadas 

mensalmente, iniciadas em agosto e concluídas em dezembro de 2015. A Tabela 2 ilustra as datas 

das campanhas de monitoramento. 

Tabela 2 - Datas nas quais as campanhas foram realizadas. 

Campanha Data 

1ª 18/08/2015 

2ª 22/09/2015 

3ª 21/10/2015 

4ª 25/11/2015 

5ª 15/12/2015 

 

Devido a problemas ocorridos quanto à definição dos pontos de amostragem, no rio Meirim 

foram realizadas apenas duas campanhas de monitoramento, que foram iniciadas em novembro de 

2015. 

2.3. Determinação do IQA 

O IQA utilizado no presente trabalho foi inicialmente proposto pela National Sanitation 

Foundation, nos EUA, e posteriormente adaptado à realidade brasileira pela CETESB (Companhia 

Ambiental do Estado de São Paulo). Esse índice é composto por nove parâmetros de qualidade 

(oxigênio dissolvido, coliformes termotolerantes/E. coli, pH, DBO5, temperatura da água, 

nitrogênio total, fósforo total, turbidez e sólidos totais).  

Para obtenção das variáveis que compõem o índice foram realizadas medições in loco com o 

auxílio da sonda multiparâmetros HORIBA U53. Em seguida uma amostra da água (para cada 

ponto de monitoramento) era armazenada em recipientes de polietileno para que fossem obtidas as 

variáveis que exigissem materiais ou insumos presentes em laboratório.  

Segundo a CETESB (2015), o cálculo do índice de qualidade das águas fornece resultados 

representados por (qi) que variam em uma escala de 0 a 100, obtidos através das equações 

representativas das curvas de qualidade de cada parâmetro. Os valores de (qi) associados aos seus 

respectivos pesos (Tabela 3), permitem calcular o IQA a partir da Equação 1. 
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 (1) 

Onde: 

IQA: Índice de Qualidade das Águas, um número entre 0 e 100; 

qi: Qualidade do i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 100; 

wi: Peso correspondente ao i-ésimo parâmetro (número entre 0 e 1, atribuído em função da sua 

importância para a conformação global de qualidade). 

Tabela 3 - Valores dos pesos de cada parâmetro utilizado no cálculo do IQA. 

PARÂMETRO DE QUALIDADE DA ÁGUA PESO (w) 

Oxigênio dissolvido  0,17 

Coliformes termotolerantes (E. coli) 0,15 

Potencial hidrogeniônico – pH 0,12 

Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO5 0,10 

Temperatura da água 0,10 

Nitrogênio total 0,10 

Fósforo total 0,10 

Turbidez 0,08 

Sólidos totais 0,08 
Fonte: CETESB, 2015. 

A partir dos valores de IQA obtidos, os corpos hídricos analisados foram classificados em 

faixas. Nas quais, segundo a Agência Nacional de Águas - ANA (2015) apresentam variações entre 

os estados brasileiros. Portanto, no estado de Alagoas geralmente são utilizadas as faixas da Tabela 

4: 

Tabela 4: Classificação do IQA utilizado no Estado de Alagoas. 

CATEGORIA PONDERAÇÃO 

Ótima 91 ≤ IQA ≤ 100 

Boa 71 ≤ IQA ≤ 90 

Regular 51 ≤ IQA ≤ 70 

Ruim 26 ≤ IQA ≤ 50 

Péssima IQA ≤ 25 
Fonte: ANA, 2015. 

 

3. RESULTADOS 

A partir das informações levantadas referentes às concentrações dos nove parâmetros que 

compõem o IQA, coletadas durante as cinco campanhas de monitoramento nos corpos hídricos 

selecionados neste estudo, foi possível a avaliação das condições ambientais atuais dos mesmos. Na 

Tabela 5 constam os valores médios das variáveis obtidas nos corpos hídricos estudados, assim com 

seus respectivos IQAs. Cabe salientar que esses valores refletem as condições no exato momento da 
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coleta, desse modo podem apresentar variações ao longo do dia, resultando assim em valores 

diferenciados. 

Tabela 5: Valores médios das variáveis estudadas e dos respectivos IQAs. 

Variáveis 
Valores Médios 

Riacho do 
Silva 

Riacho 
Reginaldo 

Rio 
Jacarecica 

Rio 
Pratagy 

Rio 
Meirim 

Oxigênio dissolvido (mg/L) 6,18 2,50 5,91 7,94 7,28 

E. coli (UFC/100 mL) 6,75x103 7,25x106 6,75x103 1,50x103 8,0x102 

Potencial hidrogeniônico 5,84 7,16 6,13 5,14 4,28 

DBO5 (mg/L) 146,0 174,5 34,0 30,0 100,0 

Temperatura da água (ᵒC) 26,11 29,18 25,36 24,52 23,94 

Nitrogênio total (mg/L) 6,44 6,44 4,44 0,78 1,45 

Fósforo total (mg/L) 0,315 4,715 0,368 0,110 0,260 

Turbidez (UNT) 10,32 33,98 14,92 17,88 6,88 

Sólidos totais (mg/L) 406,5 608,5 274,5 168,5 200,0 

IQA Médio 36 20 39 48 39 
 

LEGENDA:  Ruim  Péssima 

 

4. CONCLUSÃO 

Diante do exposto, pode-se concluir que a qualidade das águas superficiais dos corpos 

hídricos estudados encontra-se em uma situação crítica. Ao ponto que o principal manancial de 

abastecimento (rio Pratagy) da capital alagoana foi classificado como ruim em função do IQA 

médio obtido. 

Considerando o IQA médio dos corpos hídricos determinados durante o período do estudo, 

observa-se que eles foram classificados como ruim (riacho do Silva, rio Jacarecica, rio Pratagy e rio 

Meirim) ou péssimo (riacho Reginaldo). Portanto, os resultados aqui apresentados, vêm enfatizar a 

significativa influência das atividades antrópicas sobre os mesmos. 

Os resultados apontam para a necessidade de implantação de políticas públicas que impeçam 

ou mitiguem a degradação dos corpos hídricos no município de Maceió/AL, exigindo um 

planejamento integrado dos órgãos responsáveis pelo controle e vigilância das atividades que 

causam a degradação dos mesmos. A participação dos cidadãos e entidades da sociedade civil 

organizada também é de fundamental importância para que o quadro atual seja melhorado. 

A construção de uma rede de monitoramento para o acompanhamento dos parâmetros quali-

quantitativos das águas superficiais surge também como uma ferramenta importante para a tomada 

de decisões. 
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