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Resumo: Este trabalho tem como objetivo de avaliar o nível de qualidade da água e os efeitos da 

urbanização sobre as águas do Rio Negro na orla de Manaus e adaptar o Índice de Qualidade da Água 

(IQA) voltado para a região, usando como referência o IQA utilizado pela CETESB. Foram 

selecionados sete locais na orla do Rio Negro e determinadas as variáveis: pH, condutividade elétrica, 

turbidez, íon amônio e coliformes termotoletantes. Estas variáveis refletem as alterações mais 

significativas diante das alterações ambientais na região. Na elaboração do índice de qualidade da 

água levou-se em consideração para o processo de normalização relacionar os valores na escala de 

80 a 100 representando a melhor qualidade ambiental, próxima de ambientes naturais. O resultado 

dos testes do IQA que mostrou níveis de qualidade da água na faixa de BOM a ÓTIMO foi para o 

local rio Negro em frente a Ponta Negra e da Praia da Lua; os piores índices foram encontrados nos 

igarapés São Raimundo, Educandos e Ceasa, nas classes de BOM para RUIM, tendo sua qualidade 

das águas alteradas devido as grandes descargas das micro bacias São Raimundo e Educandos, 

exposta a poluição ocasionada pelo lançamento dos esgotos não tratados da cidade de Manaus. 

  
Palavras-chave: Indicador de qualidade da água; Indicadores de qualidade do corpo hídrico; 

Qualidade da água do rio Negro. 

 

PRELIMINARY ADAPTATION OF THE QUALITY INDEX RETURNED 

FOR THE WATERS OF THE NEGRO RIVER, ORLA DE CITY OF 

MANAUS-AM. 
 

Abstract: This work aims to evaluate the water quality level and the effects of urbanization on the 

waters of the Rio Negro in front of the Manaus City and to adapt the Water Quality Index (IQA) for 

the region, using as reference the IQA used by CETESB. Seven sites were selected in the Rio Negro 

and determined the variables: pH, electrical conductivity, turbidity, ammonium and fecal coliforms. 

These variables reflect the most significant changes in the region's environmental changes. In the 

elaboration of the water quality index it was taken into account for the normalization process the 

values in the scale of 80 to 100 representing the best environmental quality, close to natural 

environments, were related. The results of the IQA tests that showed water quality levels in the GOOD 

to GREAT range went to the Rio Negro River site opposite Ponta Negra and Praia da Lua; The worst 

indices were found in the São Raimundo, Educandos and Ceasa streams, in the GOOD classes for 

POOR, and their water quality changed due to the large discharges from the São Raimundo and 

Educandos micro basins, exposed to the pollution caused by the untreated sewage of the Manaus City. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Manaus, capital do Amazonas/AM, está localizada à margem esquerda do Rio Negro. A 

cidade nas três últimas décadas vem apresentando um crescimento urbano e populacional bastante 

acelerado, sem um serviço de saneamento adequado, descarte de lixo e o lançamento de efluentes 

industriais têm contribuído para os impactos  no meio hídrico (Garcia, 2015; Goulart, 2003).  

Estudos tem revelado alterações nas características físicas, químicas e biológicas das águas 

do rio Negro na orla de Manaus, provocada pelas entradas das drenagens das micro bacias dos 

igarapés São Raimundo e Educandos (Pinto, 2009). 

 A elaboração de um índice de qualidade das águas pode ser simplificada ao levar em 

consideração somente as variáveis ambientais críticas que afetam determinado corpo hídrico em um 

determinado momento. Conforme a Agência Nacional de Águas do Brasil – ANA, o Índice de 

Qualidade das Águas (IQA) foi criado em 1970, nos Estados Unidos, pela National Sanitation 

Foundation. A partir de 1975 começou a ser utilizado pela CETESB (Companhia Ambiental do 

Estado de São Paulo). Esse índice foi desenvolvido para avaliar a qualidade da água bruta, tendo 

como determinante principal sua utilização para o abastecimento público, considerando aspectos 

relativos ao tratamento da água (CETESB, 2016). 

A adaptação de um índice para região vai servir como informação básica para órgãos 

ambientais (Estaduais e Municipais) e para o público em geral com intuito de auxiliar no 

gerenciamento ambiental. A elaboração de um Índice de Qualidade voltada para rios de água pretas 

na região tem como objetivo avaliar e monitorar as características dos cursos de águas de superfície 

e acompanhar possíveis danos ambientais provocados pelo reflexo dos efeitos da urbanização.  

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

A área de estudo compreende o Rio Negro na orla de Manaus; sete (07) locais de coletas: A 

montante da micro bacia do Tarumã, Praia da Lua , Praia da Ponta Negra, Montante e Jusante São 

Raimundo, Jusante Educandos e a área portuária Ceasa  (Figura 1). 

 

 
Figura 1- Margem esquerda do rio Negro e localização das coletas na área de estudo 

Fonte- Google Earth/Imagens, 2016. 
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2.1 METODOLOGIA 

 

2.1.1. Análises Químicas  

Foram selecionados os sete locais no Rio Negro na orla de Manaus, (montante ig. Tarumã 

(RN_MT), praia da ponta negra (RN_PPN, montante e jusante São Raimundo (RN_MSR), Jusante 

Educandos (RN_ME) e porto do Ceasa (RN_CEA), onde as coletas foram feitas entre os períodos de 

estiagem e cheio de 2014 a 2016, as amostras coletadas em garrafa do tipo Van Dorn para análises físico-

químicas, acondicionadas em francos de polietileno de 1 L).  Foram analisadas os parâmetros: pH medido em 

pH-metro de marca INSTRUMENTER, modelo 2000 séries;  a condutividade elétrica com 

condutivímetro, marca METLLE TOLEDO AG, modelo S230; a turbidez  em turbímetro marca 

ALFAKIT; oxigênio dissolvido com as amostras acondicionada em frasco do tipo Winkler 

devidamente fixados com sulfato manganoso e azida sódica (APHA, 2005; Golterman et al., 1978); 

a sílica (SiO2), nitrato (NO3
-),  íon amônio (NH4

+), ferro total e dissolvido foram determinados por 

espectrofotometria ótica com o auxílio do método FIA (“Flow Injection Analysis” - análises por 

injeção de fluxo). Os coliformes totais e fecais pela técnica do tubos (APHA, 1985). Todas essas 

técnicas estão descritas em APHA (1985 e 2005), Strickland e Parsons (1968), Golterman e Clymo 

(1978).  

2.1.2 Método referencial para a adaptação do demonstrativo da ferramenta ambiental Índice de 

Qualidade das Àguas adotado pela CETESB 

 

      Uma das formas de monitorar a qualidade das águas é a utilização de ferramentas ambientais 

capazes de informar a qualidade da água diante de ações naturais ou antrópicas para segurança pública 

e proteção da vida aquática (CORADI et al., 2009).  

Para estruturação do índice foram selecionados nove parâmetros mais representativos de 

qualidade da água para sua composição e atribuição de pesos obtidos através das opiniões de 

especialistas do meio ambiente, conhecido como o método de Delphi (wi) (Tabela 2) (CETESB, 

2016). 

 
Tabela 1- Pesos atribuídos às variáveis para cálculo do IQA. 

Fonte: www.cetesb.com.br. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O cálculo do IQA é feito por meio do produto ponderado dos nove parâmetros, seguindo a 

fórmula:  

 
Onde: 

  IQA = Índice de Qualidade das Águas. Um número entre 0 e 100; 

VARIÁVEIS Atribuição de pesos (wi) 

1. Oxigênio Dissolvido (OD) 0,17 

2. Coliformes Termotolerantes (CT) 0,15 

3. Potencial Hidrogeniônico (pH) 0,12 

4. Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 0,10 

5. Temperatura da água  0,10 

6. Nitrato (NT) 

7. Fosfato (PT) 

8. Turbidez  

9. Resíduo Total  

0,10 

0,10 
0,08 
0,08 
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  qi = qualidade do i-ésimo parâmetro. Um número entre 0 e 100, obtido do respectivo gráfico de 

qualidade, em função de sua concentração ou medida (resultado da análise); 

  wi = peso corresponde ao i-ésimo parâmetro fixado em função da importância para a 

conformação global da qualidade, isto é, um número entre 0 e 1, de forma que:  

 

 Sendo n o número de parâmetros que entram no cálculo do IQA.  

 

O agrupamento dos dados físico-químicos e biológicos obtidos no laboratório, o peso calculado 

atribuído para cada uma das variáveis, os valores das curvas médias e o número de amostras compõem 

a equação que resulta em um número, indicando de 0 a 100 em faixas de transição de péssima a ótima 

a classificação da qualidade da água de um manancial. A escolha destas variáveis, bem como os pesos 

a elas atribuídos, foi feita em entendimentos com especialistas (alguns dos quais integram a lista de 

autores do presente trabalho). 

 

2.2 ÍNDICES DE QUALIDADE DAS ÁGUAS DO RIO NEGRO 

 

A qualidade da água é resultante de origens naturais e de ações antropogênicas, no qual é 

necessária sua análise para determinado uso (Almeida, 2013). Os parâmetros utilizados no cálculo do 

IQA são em sua maioria indicadores de contaminação causada pelo lançamento de esgotos 

domésticos. Para estruturação desse índice foram selecionados 10 parâmetros para serem analisados 

nos laboratórios. Destes parâmetros selecionou-se no momento apenas cinco variáveis como os mais 

representativos da qualidade para sua composição, limitando a participação de cada parâmetro no 

índice através da atribuição de pesos (wi) (CETESB, 2012), a condutividade elétrica obteve maior 

peso por ser um bom indicador de íons e a região em estudo ser pobre em nutrientes, demonstrados 

na Tabela 2.  

 
Tabela 2-  Pesos atribuídos às variáveis para cálculo do IQA-Orla de Manaus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para o cálculo dos dados foi utilizado o sistema linear para cada uma das variáveis com 

valores de mínimo e máximo encontrados. Ao calcular, obtêm-se os resultados numa proporção de 0 

a 100, obtidos através da equação de normalização que é calculado com os resultados do sistema 

linear. 

Para cada parâmetro são estabelecidas curvas de qualidade que atribuem ponderações 

variando de 0 a 1. As curvas de qualidade, representadas pelas variáveis potenciais de formação de 

trihalometanos e metais foram construídas utilizando-se dois níveis de qualidade (qi), que associam 

os valores numéricos 1.0 e 0.5, respectivamente, ao limite inferior (LI) e ao limite superior (LS), 

obtidos através das equações de normalização (CETESB, 2016). 

 

- Equações de normalização:  

VARIÁVEIS Atribuição de pesos (wi) 

1.  Potencial Hidrogeniônico (pH) 0,2 

2. Condutividade elétrica (C.E) 0,3 

3. Turbidez  0,15 

4. Íon amônio (NH4+) 0,15 

5.  Coliformes termotolerantes (CT) 0,2 

Wi (soma) 1 
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Foi utilizado o sistema linear de três incógnitas para encontrar os eixos A, B e C para compor 

e calcular as equações de normalização e obter suas curvas médias (qi), calculando dentro do mínimo 

ao máximo em base aos valores obtidos dos resultados das variáveis ambientais mais significativas, 

assim obtendo os valores de qualidade vistos nas curvas médias (Figura- 2), exemplo:  

 
Figura 2- Equação linear de 3 igoquinitas 

 

O cálculo do IQA é feito por meio de equações lineares dos 5 parâmetros (figura 5), seguindo 

a seguinte fórmula através da equação de normatização F(x) =-ax²+bx- c e resolvido pelo método 

matemático de Cramer no Excel:  

 

Tabela 3. Equações obtidas. 
Equação de Normalização  X_Min-

Máx 

Qi_qualidade 

pH: F(x)= 10x2+75-15; 5_7,5 100_0 

C.E.: F(x)=- 0,00821x2+0,066919x-95,37879 12_100 100_0 

Íon amônio: F(x)=6,696429x2-56,6964x+116,6071; 0,4_3,5 100_0 

Turbidez F(x)= -0,05208x2-3,125x+108,333; 4_25 100_0 

Coliformes Fecais: F(x)=100-37,2*logC+3,60743*logC2. 1_2162 100_0 

 

- Curvas médias de variação (qi) 

       Além de seu peso (w), cada parâmetro possui um valor de qualidade (q), obtido do respectivo 

gráfico de qualidade em função de sua concentração ou medida (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

Figura 3- Curvas médias de variações. 

 

Para obter o IQA segue um demonstrativo da plataforma desenvolvida no Excel para calcular 

os dados brutos (valor observado), curvas medias de variações (qi) e os pesos (Σw) para o obter o 

índice (IQA), através da somatória dos resultados (Wi) (Tabela 3). 

 



 

XXII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  

 
Tabela 3- Atribuição dos dados para calcular e obter o IQA. 

Parâmetros pH C.E NH4+ Turbidez Coli.Ter 
 

Qi 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100 
 

Pesos (W=1) 0,2 0,3 0,15 0,15 0,2 

Wi qi*W qi*W qi*W qi*W qi*W IQA 

 wi = peso correspondente x o i-ésimo parâmetro fixado em função da sua importância para a 

conformação global da qualidade, isto é, um número entre 0 e 1, no qual a soma dos valores 

distribuídos deve resultar de no máximo 100 (IQA). 

 Definiram-se as faixas de transição de 0 a 100 em classes de péssimo a ótimo desenvolvido 

no Instituto Nacional de Pesquisas do Amazonas - INPA (Tabela 4). 
                                       

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  As águas do rio Negro são normalmente ácidas.Contudo, devido a poluição na orla de Manaus, 

mostrou variação significativa do pH ácido 4,69 natural (a montante do igarapé Tarumã) a próximo 

ao neutro 6,9 impactado (montante do igarapé São Raimundo), com valores na faixa estabelecida pela 

Resolução CONAMA nº 357 de 6 a 9 o que indicaria que os dados do pH que indica ambiente ácido 

do rio negro séria um ambiente impactado por estar a baixo do limite  (Tabela 4). Neste local recebe 

a drenagem do igarapé São Raimundo, afluente que apresenta maiores impactos, onde a área da bacia 

é totalmente urbanizada e o que vem afetando seu nível ambiental e tornando suas águas cada vez 

mais próximo da alcalinidade. 

 Os maiores teores de condutividade elétrica, cor e concentrações de nitrato, íon amônio, ferro 

total  foram observados a montante do igarapé São Raimundo, esta área de bacia  possui extensas 

margens e áreas de inundação abaixo da cota 30,00 m e encontra-se densamente ocupada (92 hab/ha) 

por população de baixa renda, com alta vulnerabilidade social o que justificava a poluiçâo em grande 

escala que afeta a qualidade da água . 

    Os pontos (RN_MT, RN_PL e RN_PN ) não ultrapassaram dos limites de 1.000 NMP/100 mL 

Colifomer termotolerantes se enquadrando abaixo do limite estabelecido na resolução do CONAMA 

274 para balneabilidade, mas o mesmo não ocorreu nos demais locais que estiveram acima do 

permitido chegando a 14000 NMP/mL.  Oliveira et al. (2007), também observaram valores acima do 

limite estabelecida chegando a  93.000 NMP/100 mL, nos locais dos igarapés São Raimundo, 

Educandos, Amarelinho e no porto da Ceasa, no rio Negro (tabela 4).  

 

Tabela 4- Resultados das análises físicas e química do rio Negro- Orla de Manaus  de 2014 a 2016. 

    pH Cond. Turbidez  cor nitrato NH4 Fe-T Oxigênio Colif.Termo 

RN_MT Média  5,38 9,25 2,73 129 0,14 0,50 0,58 5,21 169 

Máx -Mín 6.2_4.69 14.36_6.35 5.2_1.04 169.47_91.9 0.558_0.01 1.117_0.281 1.011_0.255 6.34_3.28 750_3 

 RN_PL Média  5,13 7,91 3,52 131 0,09 0,42 0,63 5,13 86 

Máx -Mín 5.79_4.66 12.13_6.19 9.62_1.3 173.85_99.66 0.511_0.01 0.605_0.343 1.448_0.221 6.42_2.75 360_3 

RN_PN Média  5,12 8,28 2,58 135 0,16 0,46 0,58 5,01 509 

Máx-_Mín 6_4.78 12.26_6.45 4.68_1.3 172.57_109.74 0.662_0.017 0.634_0.287 0.784_0.312 6.25_3.38 930_30 

RN_MISR Média  5,83 50,32 6,33 127 0,27 3,63 0,80 4,20 311013 

Máx -Mín 6.9_4.86 230.6_5.3 23.92_1.04 174.12_70.18 1.665_0 18.521_0.402 2.166_0.248 6.29_2.61 1400000_3 

RN_JSR Média  5,68 42,64 5,60 127 0,37 3,19 0,79 4,17 249406 

Máx -Mín 6.04_5.2 13.56_8.4 3.38_1.82 171.8_113.62 0.78_0.047 0.79_0.434 0.949_0.333 5.73_2.63 93000_230 

RN_JE Média  5,43 23,68 4,15 130 0,21 1,64 0,67 4,75 112237 

Máx -Mín 6.87_4.72 228.8_6.7 21.58_1.04 180.33_69.41 0.643_0.01 20.783_0.355 1.31_0.375 6.54_2.75 1400000_2300 

RN_CEA Média  5,21 9,05 3,08 137 0,18 0,44 0,58 4,24 2368 

Máx -Mín 5.65_4.85 13.19_6.37 8.06_1.3 180.33_116.72 0.746_0.039 0.619_0.332 1.024_0.167 5.9_1.95 9300_230 
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 Dos parâmetros apresentados selecionou-se apenas cinco como mais representativos para 

avaliar a qualidade da água, como pH, Condutividade elétrica (C.E), Turbidez , Amônia (NH4) e  

Cofiformes Termotolerantes por serem as variáveis encontradas em baixas concentrações 

naturalmente e que quando sofrem com impactos melhor indicam a mudança da qualidade da água, 

pois o rio Negro é pobre em nutrientes natualmente, porém, o oxigênio dissolvido sendo umas das 

variáveis de maior importância para os seres vivos não foi selecionado por não responder 

signifcativamente a diminuicao do O2 da água , mesmo nos ambientes impactados da Orla não 

desmotraram valores diferentes comparados com os de área menos impactados.Obteve-se respectivas 

médias do índice total e suas variações da qualidade entre as faixas (ÓTIMO, BOM , ACEITÁVEL, 

RUIM e PÉSSIMA) que indicam suas respectivas cores (tabela 6). Assim, observa-se o número 

admiencional que classifca a qualidade da água numa porcentagem de 0 a 100. Quanto mais próximo 

de 100 melhor vai indicar a qualidade da água que seria aproximadamente perto do natural. 

                 

Tabela 5. A. Qualidade da água.                  B. Índice de qualidade          
 

Orla de Manaus - Rio negro  IQA 

Montante Tarumã 86 

Praia da Lua 88 

Praia da Ponta Negra  83 

Montante São Raimundo 59 

Jusante São Raimundo 60 

Jusante Educandos  68 

Ceasa  78  
 

O gráfico apresenta valores médios totais nos anos estudos de 2014 , 2015 e 2016 nos périodos 

seco e cheio (Figura 4) . Percebe-se, portanto,  que ao longo da Orla de Manaus que na montante e 

jusante são Raimundo, Jusante Educandos apresentaram índices que informam um declinio na 

qualidade , por serem locais que sofrem maior pressão urbano na orla em ambos os períodos. 

 

 
Figura 4- Variações do IQA nos períodos seco e cheio entre 2014 a 2016. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Apesar de sofrer influência antrópica ao longo de seu percurso as águas do rio Negro na orla 

de Manaus apresentam uma qualidade ainda em estado natural com um pH de ácido a levemente 

ácido, águas pobres em nutrientes, dependendo do local, tais como, os pontos na montante e jusante 

de suas micro bacias e o Porto da Ceasa que já apresentam qualidade alterada, indicando uma 

P1. MT P2. PL P3. PN P4. MSR P5. JSR P6. JE P7. CE

Período _Seca 89 89 81 50 49 57 84

Período_Cheia 84 83 85 65 73 78 81
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diminuição da acidez e elevação de alguns nutrientes como íon amônio, nitrato, ferro total e as 

bactérias coliformes termotolerantes.  

Em relação à qualidade das águas nos locais avaliados, foram observados que os resultados 

do IQA mostraram um nível de qualidade na classe de BOM a ÓTIMO, não é garantia que seja essa 

a qualidade de fato, pois apresentam variações ao longo do dia e que para definir um IQA absoluto 

são necessários mais dados. Embora seja um demonstrativo, pôde- se avaliar sua qualidade nos dias 

de coleta e obter informações complementares a qualidade das águas pretas do rio Negro na Orla da 

Cidade.  

A elaboração do índice de qualidade das águas voltadas para as águas da região (IQA ) vai 

contribuir  no controle da pressão urbana sobre os recursos hídricos, ainda não tem um índice 

específico e sim aplicações para testar o índice .Portanto, tem-se como base o Índice utilzado pela 

Cestesb como apoio por ser um dos Índices mais aplicados em diversas regiões do país e informar 

que a região norte não faz parte do índice da CETESB que é aplicado para as águas de outras áreas e 

o Rio Negro não se aplica a este índice, por isso já sendo feita adpatações preliminares de um Indice 

voltado para Região Norte e assim ajudar no monitormente de nossas águas. 
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