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RESUMO – O monitoramento da qualidade da água nas bacias hidrográficas é uma ferramenta 

imprescindível para conhecer a situação qualitativa dos mananciais, auxiliando a gestão e o 

planejamento dos recursos hídricos. O presente estudo teve como objetivo propor uma rede de 

monitoramento da qualidade de águas superficiais para a bacia hidrográfica do rio Camaquã, RS. A 

metodologia utilizada foi desenvolvida pelo Programa Nacional de Avaliação da Qualidade das 

Águas (PNQA), a qual utiliza a ottocodificação como escala de trabalho e leva em consideração as 

demandas e disponibilidades hídricas da bacia. Para o estudo de uso e ocupação do solo, aplicou-se a 

classificação supervisionada de Máxima Verossimilhança a imagens do satélite Sentinel-2, sendo 

validada através do índice Kappa. Foram propostos quinze pontos de monitoramento levando em 

consideração as variações de cargas de efluentes, ottobacias em situação de estresse hídrico e as 

particularidades de uso do solo. Concluiu-se que a rede proposta é mais eficiente do que a já existente, 

uma vez que a metodologia direciona os pontos para locais onde a demanda para vazões de diluição 

de efluentes é maior. Dessa forma, mostrou-se uma boa ferramenta de gestão e planejamento de 

recursos hídricos.   
 

ABSTRACT – The monitoring of water quality in watersheds is an essential tool to know the 

qualitative situation of the water sources, aiding the management and planning of water resources. 

The present study aimed to propose a surface water quality monitoring network for the catchment 

area of the Camaquã River, RS. The methodology used was developed by the Programa Nacional de 

Avaliação da Qualidade das Águas (PNQA), which uses ottocoding as a work scale and takes into 

account the water demands and availability of the basin. For the study of land use and occupation, 

the supervised classification of Maximum Likelihood was applied to Sentinel-2 satellite images, 

being validated using the Kappa index. Fifteen monitoring points were proposed, taking into account 

the variations in effluent loads, ottobacies in water stress situation and the particularities of soil use. 

It was concluded that the proposed network is more efficient than the existing one, since the 

methodology directs points to places where the demand for effluent dilution flows is higher. In this 

way, it proved to be a good tool for the management and planning of water resources. 
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1 – INTRODUÇÃO 

A qualidade das águas superficiais é de suma importância para manutenção da vida humana e 

animal, bem como para subsidiar o desenvolvimento em aspectos socioeconômicos de uma região. O 

aumento acelerado da demanda de recursos hídricos cria, inicialmente, um problema de escassez 

quantitativa do recurso, sendo que, concomitantemente, diminui a qualidade das águas pelo aumento 

das atividades antrópicas (BICUDO et al., 2010). Em resposta, torna-se cada vez mais evidente a 

necessidade de monitoramento dos recursos hídricos, bem como a divulgação desses dados para a 

sociedade. 

No Brasil, há uma descentralização quanto ao encargo do monitoramento da qualidade das 

águas, sendo realizado por uma variedade de órgãos estaduais, companhias de saneamento e empresas 

do setor elétrico. Além das redes estaduais de monitoramento de qualidade da água, foi criada pela 

Agência Nacional de Águas (ANA), através do Programa Nacional de Avaliação da Qualidade das 

Águas (PNQA), uma rede nacional de monitoramento que visa padronizar os processos de locação 

das estações, frequência de coletas e divulgação dos dados. 

Para alocar corretamente os pontos das estações de monitoramento, deve-se conhecer o curso 

d’água como um todo e como atividades pontuais (usos e descargas) podem afetar as regiões a jusante 

e montante do manancial. O PNQA desenvolveu uma metodologia de alocação de pontos de rede de 

estações para monitoramento de qualidade, visando dar maior ênfase às atividades exercidas na bacia 

hidrográfica (ANA, 2009). O método é dividido em duas etapas: de macro e microlocação. A 

macrolocação leva em consideração a disponibilidade hídrica regional e a vazão requerida para diluir 

efluentes. Já a microlocação corresponde ao local preciso de instalação dos pontos de monitoramento 

e é definida baseada na macrolocação. 

Localizada na porção centro-leste do estado do Rio Grande do Sul, a bacia do rio Camaquã 

forma o sistema Laguna dos Patos, juntamente com as bacias do Guaíba e Lagoa Mirim 

(RODRIGUES et al., 2011). A escolha da bacia em questão para estudo de caso se justifica na 

importância social, ambiental, econômica e territorial, na existência de dados suficientes para 

desenvolver o projeto, bem como na diversidade de atividades desenvolvidas, que requerem 

monitoramento de qualidade da água.  

Ante o exposto, este estudo teve como objetivo propor uma nova rede de estações para 

monitoramento da qualidade de águas superficiais na bacia hidrográfica do rio Camaquã, integrando 

a gestão dos recursos hídricos com a realidade de uso e ocupação do solo da bacia de estudo. 
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2 – MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 – Área de Estudo 

A bacia hidrográfica do rio Camaquã está situada entre as latitudes 30º30’S e 31º15’S e 

longitudes 51º45’W e 54º30’W, apresentando uma área de 15.573,7 km² na sessão de estudo (Figura 

1), referente à estação fluviométrica Passo do Mendonça.  

 

Figura 1. Localização geográfica da bacia hidrográfica do rio Camaquã. 

A caracterização da área de estudo foi realizada através de levantamento bibliográfico baseado 

em livros e estudos previamente realizados na bacia de interesse, como por exemplo o Plano de Bacia 

elaborado em 2015, paralelamente à pesquisa documental junto a órgãos governamentais e ambientais 

como a ANA, Secretaria Estadual do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMA), Fundação 

Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler (FEPAM) e companhias de abastecimento 

de água da região. 

 

2.2 – Levantamento de dados  

O levantamento dos dados referentes à bacia foi realizado através de pesquisa junto à ANA, 

FEPAM, Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Camaquã e por meio de revisão 

bibliográfica. Para o levantamento das estações de qualidade já existentes na bacia, realizou-se 

pesquisa junto ao HidroWeb, desenvolvido pela ANA, e à FEPAM.  
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A área de estudo foi delimitada através de dados do Shuttle Radar Topography Mission 

(SRTM), da base TOPODATA criada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). A 

análise de uso e cobertura do solo foi realizada com o auxílio de imagens do sensor Sentinel-2, 

disponibilizadas pela European Space Agency (ESA).  

Os resultados foram comparados utilizando o mapa de uso e cobertura do solo da bacia do rio 

Camaquã produzido pelo Plano de Bacia. Utilizou-se a técnica de reclassificação supervisionada de 

Máxima Verossimilhança (MaxVer), com subsequente aplicação do índice Kappa para confirmar a 

qualidade da classificação. Esse coeficiente é baseado na diferença entre a concordância observada, 

e a chance de concordância entre os dados de referência e uma classificação aleatória 

(CAVALHEIRO, 2016). O software utilizado para o desenvolvimento dessa etapa foi o ERDAS 9.2. 

O valor Kappa (K) foi calculado de acordo com a Equação 1:   

 

K =
t ∑ xii

n
i-1 - ∑ xin+1

n
i-1 xn+1i

t2- ∑ xin+1
n
i-1 xn+1i

 (1) 

 

Em que: 

t: número total de amostras da matriz de confusão; 

n: número total de classes; 

xii: elementos da diagonal principal da matriz de confusão; 

xin+1: total de elementos para cada linha das classes da imagem classificada; e 

xn+1i: total de elementos para cada coluna das classes da imagem de referência.  

 

Na Tabela 1 são apresentadas as faixas de valores aceitáveis para o Índice Kappa.   

 

Tabela 1 – Qualidade da classificação segundo intervalos do coeficiente de concordância Kappa 

Valor de Kappa Qualidade da Classificação 

< 0,00 Péssima 

0,00 – 0,20 Ruim 

0,20 – 0,40 Razoável 

0,40 – 0,60 Boa 

0,60 – 0,80 Muito Boa 

0,80 – 1,00 Excelente 
Fonte: Cavalheiro, 2016. 
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2.3 – Modelagem da rede  

Para o método em questão, utilizou-se como escala o sistema de ottocodificação. A alocação 

dos pontos foi dividida em macro e microlocação, visando sempre atender aos objetivos de cada tipo 

de ponto de monitoramento:  

 

a) Pontos de Referência: segundo ANA (2009) os pontos de referência estabelecem parâmetros 

característicos do corpo d’água em estado “natural” para avaliação do efeito das atividades antrópicas. 

São pontos de pouca ou nenhuma interferência antrópica.  

b) Pontos de Impacto: estes pontos visam identificar possíveis ações no âmbito da gestão, que 

promovam a redução na poluição (ÁVILA et al., 2016). São pontos localizados a jusante de fontes 

de poluição como, por exemplo, lançamento de efluentes domésticos, atividades agrícolas ou 

industriais. Segundo ANA (2009) têm como principais objetivos: verificar a ocorrência de 

desconformidades em relação ao enquadramento, verificar alterações nas condições “naturais” e suas 

possíveis causas, verificar o impacto das ações de gestão e despoluição, e permitir identificar novas 

ações necessárias ao controle da poluição.  

c) Pontos de Controle ou Estratégicos: têm como objetivos avaliar as cargas poluentes em pontos 

nos rios em que ocorre mudança de dominialidade; avaliar as cargas poluentes nos rios localizados 

nas fronteiras nacionais; avaliar as cargas poluentes em pontos nos rios localizados nos exutórios dos 

principais afluentes de rios federais; avaliar as cargas nos rios em locais próximos a grandes projetos 

de captação (transposição e irrigação, por exemplo) (VIEIRA et al., 2014).  

 

A macrolocação se relaciona à delimitação das regiões que, por apresentarem maior 

probabilidade de ocorrência de variações dos parâmetros de qualidade da água, irão exigir uma maior 

densidade de pontos na rede. Nessa etapa são consideradas a disponibilidade hídrica regional e a 

vazão requerida para diluir efluentes. Torna-se, portanto, imprescindível determinar o estresse hídrico 

que, por sua vez, é dependente do Índice de Qualidade das Águas (IDQ). O IDQ foi calculado através 

da razão entre a vazão necessária para a diluição da carga orgânica (de esgotos e chorume) lançada 

sobre a carga assimilável para que o corpo d’água permaneça na classe na qual está enquadrado, 

segundo Resolução Conama nº 357/2005 (ÁVILA et al., 2016). Valores de IDQ superiores a 1, 

representam situação de não atendimento a demanda (estresse hídrico), sendo a densidade de pontos 

recomendada de no mínimo 1 ponto/1.000 km² de acordo com o método.  

De acordo com Vieira et al. (2014), a vazão necessária para diluição da carga orgânica lançada 

foi obtida através do censo populacional do IBGE para o município que abrange a ottobacia, 
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multiplicado pela vazão per capita de diluição. Visto que o principal foco de poluição nos corpos 

hídricos no Brasil é oriundo do lançamento de esgotos domésticos sem tratamento, o parâmetro 

utilizado pelo método de alocação de pontos de monitoramento da Rede Nacional de Qualidade da 

Água (RNQA), é a DBO5, no valor de 54 g hab-1 dia-1 (ABNT NBR nº 7.229/1993). Tomando-se por 

base os limites de DBO5 estabelecidos pelo Conama para cada classe de enquadramento, calculou-se 

as vazões per capita de diluição (unidade: L s-1 hab-1). 

Já a disponibilidade hídrica foi calculada baseada em uma vazão mínima no período de 

estiagem, período no qual os corpos hídricos sofrem maiores variações de qualidade da água, devido 

ao lançamento de efluentes. Para cada ottobacia, Ávila et al. (2016) apresentaram a seguinte 

expressão para o cálculo da disponibilidade hídrica:  

 

 Q
disp

= Q
rem

+ Q
90 (OTTO)

 - Demanda(OTTO)  (2) 

 

Em que: 

Qdisp: vazão resultante do balanço hídrico (m³ s-1); 

Qrem: vazão remanescente oriunda do balanço hídrico das ottobacias à montante (m³ s-1); 

Q90(OTTO): incremento da vazão de referência Q90 na ottobacia (m³ s-1); e 

Demanda(OTTO): demandas para usos na ottobacia (m³ s-1).  

 

Para o presente trabalho, adotou-se as equações de vazão de referência Q90 obtidas para o estado 

do Rio Grande do Sul por Beskow et al. (2016). No processo de microlocação, a RNQA adota uma 

metodologia baseada nas vazões de diluição, tendo conhecimento de dois fatores: a rede de drenagem 

e as atividades antrópicas exercidas na bacia. Inicialmente, identificou-se a disponibilidade hídrica 

em função da vazão de restrição Q90 e a magnitude do exutório (M0), que representa o número de 

elementos externos. Cada tributário inicial ou formador foi denominado elemento externo, sendo de 

ordem ou magnitude um. Quando dois elementos externos se uniram formando um terceiro elemento, 

este recebeu o nome de elemento interno, com ordem ou magnitude dois. Dois elementos internos de 

magnitudes M1 e M2, resultam em outro elemento interno de magnitude (M1 + M2).   

Com os valores de disponibilidade hídrica (D) e magnitude do exutório (M0), foi determinada 

uma contribuição de vazão associada a cada elemento externo pela seguinte equação:  

O(M1) = 
D

M0

 
(3) 
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Segundo o método, para a determinação desse valor, considera-se o número de distritos ou 

pontos de lançamentos como elementos externos e calculam-se as vazões de diluição para todos os 

pontos na bacia. Posteriormente, calculou-se a ordem do primeiro centro de massa a partir de:  

OC = 
O0 + 1

2
 (4) 

Em que: 

OC – ordem do primeiro centro de massa (m³ s-1); e 

O0 – ordem do exutório (m³ s-1).  

 

Os centros de massa subsequentes foram calculados conforme as equações:  

OCM = 
OC

2
 (5) 

e, 

OCJ = 
OC

2
+ OC (6) 

Em que: 

OCM – ordem do centro de massa de montante (m³ s-1); 

OC – ordem do primeiro centro de massa (m³ s-1); e 

OCJ – ordem do centro de massa de jusante (m³ s-1). 

 

Cada centro de massa corresponderá à uma estação de monitoramento. Realizada a etapa de 

definição dos locais precisos de pontos de impacto, determinou-se o posicionamento dos pontos que 

estabelecem o padrão “natural” da qualidade da água (pontos de referência) e pontos de controle.  

 

3 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A proposta de escala para o presente trabalho foi a ottocodificação, sendo essa executada em 

nível 6, visto que foram obtidas ottobacias representativas nesse nível de detalhamento para o cálculo 

da disponibilidade hídrica (Figura 2). O mapa temático gerado a partir de imagens do Sentinel-2 pode 

ser observado na Figura 3. As imagens escolhidas são datadas do dia 19 de novembro de 2017 e 

apresentam 0% de cobertura de nuvens. Confrontando o mapa gerado (Figura 3) com o mapa de 

referência (Plano de Bacia, 2015), percebe-se satisfatória semelhança entre as classes. Em 

contrapartida, pixels de áreas de agricultura foram identificados como afloramentos rochosos devido 

à similaridade radiométrica dos pixels e assinatura espectral. Pelo mesmo motivo, alguns pixels 
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referentes à classe de afloramentos rochosos, localizados na UPGRH (Unidade de Planejamento e 

Gestão de Recursos Hídricos) do Alto Camaquã, foram classificados como água. Cruzando-se as 

informações dos dois mapas temáticos, obteve-se um Índice Kappa no valor de 0,76, o qual se 

enquadra em uma classificação “muito boa”, de acordo com a Tabela 1.  

 

Figura 2. Ottobacias nível 5 com subdivisões em nível 6 para a bacia do rio Camaquã. 

 

Figura 3. Mapa temático de uso e ocupação do solo gerado a partir de imagens Sentinel-2. 

O êxito no resultado da classificação se justifica na qualidade da imagem utilizada, a qual 

apresenta resolução 10m x 10m, e na boa quantidade de amostras coletadas (em torno de 100 amostras 

por classe).  



  
    

 

XIV Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 
  

9 

De acordo com o estudo, constatou-se que as regiões das ottobacias nível 79762, 79763, 79764, 

79765, 79767, 79768 e 79769 se encontram em estresse hídrico. A ottobacia 8, que abrange o Arroio 

de Lavras, é uma das mais preocupantes da bacia, pois o arroio já se encontra enquadrado na Classe 

4. De acordo com o Plano de Bacia, o alto valor de DBO encontrado no corpo hídrico é resultado da 

criação de animais em confinamento. 

De posse da caracterização quanti-qualitativa da bacia, projetou-se um ponto de controle para 

a Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Abranjo I (Resolução Conjunta ANA/ANEEL 003/2010), que 

possui área inundada de 180 km². Foram definidos dois pontos de referência: um ponto próximo ao 

trecho inicial do arroio Teixeira, principal afluente do arroio Hilário, e um ponto próximo à nascente 

do arroio Olaria. Aplicando as equações, chegou-se ao total de sete pontos de impacto calculados 

através do método de macro e microlocação. Ainda, foram definidos mais cinco pontos de impacto 

de acordo com as particularidades da região, totalizando quinze pontos de monitoramento (Figura 4). 

 

Figura 4. Rede de monitoramento da qualidade de água proposta para a bacia hidrográfica do rio Camaquã. 

3 – CONCLUSÃO 

Os pontos alocados foram dimensionados de acordo com as principais atividades degradantes 

na bacia, conforme a metodologia estabelecida pelo PNQA, tendo em vista o bom resultado obtido 

com a classificação de imagens. O cálculo dos pontos de impacto levou em consideração, 

principalmente, a vazão Q90 e, dessa forma, foram direcionados para locais onde a demanda para 

vazões de diluição de efluentes é maior, coincidindo com as regiões em estresse hídrico. A rede de 
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estações proposta neste trabalho conta com quinze pontos de monitoramento, divididos em doze 

pontos de impacto, dois pontos de referência e um ponto de controle. Destaca-se a importância de 

manter os dados a respeito do uso e cobertura do solo atualizados, bem como não tratar a rede de 

monitoramento como instrumento fixo e, sim, uma ferramenta de gestão de recursos hídricos que 

deve ser modificada e aprimorada a fim de acompanhar as mudanças ambientais, físicas e sociais da 

bacia hidrográfica. 
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