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RESUMO 

Lorenzetti ML. Utilização de análises ecotoxicológicas no aprimoramento da 
avaliação da qualidade da água: aplicação do IV A- Índice de Qualidade da 
Água para Proteção da Vida Aquática. São Paulo; 2001. [Tese de Doutorado
Faculdade de Saúde Pública da USP]. 

Análises ecotoxicológicas têm sido utilizadas pela CETESB no monitoramento da 
qualidade das águas no Estado de São Paulo desde 1992, e foram recentemente 
incorporadas a um índice numérico, o IVA -Índice de Qualidade das Águas para 
Proteção da Vida Aquática. Foi avaliada a adequação do uso dessas análises 
como componentes de índices numéricos de qualidade de água para a proteção da 
vida aquática, a capacidade do IV A em complementar informações sobre a 
qualidade do ambiente aquático e identificar as causas de deterioração da 
qualidade da água. Para tanto, o IV A foi aplicado a uma bacia hidrográfica numa 
série histórica de dados, comparando-o ao IQA (Índice de Qualidade das Águas), 
adotado até o presente como índice genérico de qualidade das águas no Estado de 
São Paulo. O IV A é composto por dois índices: o IPMCA -Índice de Parâmetros 
Mínimos para Proteção das Comunidades Aquáticas e o IET- Índice de Estado 
Trófico. O IV A foi aplicado à bacia do rio Cubatão, nos cinco pontos da Rede de 
Monitoramento da Qualidade das Águas da CETESB localizadas nesta bacia, no 
período de 1995 a 2000, e os resultados foram avaliados quanto aos indicadores 
de qualidade que influenciaram a sua classificação, a sensibilidade do IV A 
comparada ao IQA e a tendência observada em seis anos de dados. Foram 
detectadas condições piores da qualidade da água em praticamente todos os 
pontos de monitoramento, em relação ao IQA, muitas vezes devido à detecção de 
toxicidade a organismos aquáticos e/ou potencial de eutrofização. Os indicadores 
de qualidade que influenciaram na classificação das águas pelo IV A como 
Regular, Ruim e Péssima foram o IET no rio Cubatão a jusante do Canal de Fuga 
da Usina Hidrelétrica (44,7%), no rio Mogi (46,3%) e no rio Piaçaguera (25,3%), 
a toxicidade no outro ponto do rio Cubatão (39,5%) e no Canal de Fuga da Usina 
Hidrelétrica (35,1%), o pH no rio Mogi (17,6%), e o oxigênio dissolvido no rio 
Piaçaguera (15,5%). Das substâncias tóxicas, destacaram-se fenóis e os metais 
cádmio, cobre, chumbo, cromo, mercúrio, níquel e zinco. A análise estatística não 
demonstrou qualquer tendência para os dados do IV A. A inclusão de análises 
ecotoxicológicas como componentes de um índice numérico permitiu uma 
avaliação mais fidedigna da qualidade da água para proteção da vida aquática; a 
integração do IET e do IPMCA na formação do IV A ampliou significativamente 
a capacidade deste índice para identificar as variáveis causadoras da deterioração 
da qualidade da água; o IV A permite a inclusão de outros indicadores para a 
avaliação de um determinado ambiente aquático, dentro do grupo de substâncias 
tóxicas do IPMCA. A aplicação do IV A na bacia do rio Cubatão mostrou que 
esse índice é mais adequado que o IQA para avaliar a qualidade das águas com 
fins de proteção da vida aquática. A divulgação pública do IV A constitui-se em 
uma rica e útil fonte de informações para fóruns regionais tomadores de decisão. 

Descritores: Análises ecotoxicológicas, Índices de qualidade de água, Bacia do 
rio Cubatão. 



SUMMARY 

Lorenzetti ML. Tbe use of ecotoxicological analyses in tbe improvement of water 
quality evaluation: application of IV A- Water Quality Index for Protection of 
Aquatic Life. São Paulo; 2002. [Tese de Doutorado - Faculdade de Saúde Pública 
da USP]. 

The monitoring of the water quality in the State of São Paulo by using 
ecotoxicological analyses is a fact, and recently they were included in a numeric 
index, IVA- Water Quality Index for Protection of Aquatic Life. The use of 
ecotoxicological analyses as components of numeric indexes of water quality 
intended to protect aquatic communities was evaluated, also the IVA's ability to 
detect the state o f quality o f the aquatic environment and to identify the causes o f 
deterioration of the water quality; the Index was also applied to a hidrographic 
basin through a historical series of data, comparing it to IQA, the Index of Water 
Quality. IV A is composed by two indexes: IPMCA - Index of Minimum 
Parameters for Protection of the Aquatic Communities, and IET - Index of 
Trophic State. IVA was applied to the Cubatão river basin, in the five (5) points 
where the water quality is monitored by the system of São Paulo State in this 
basin, from 1995 to 2000, and the results were evaluated in relation to the 
parameters that influenced their classification, IV A's sensibility compared to 
IQA, and the observed tendency in six (6) years of data. Worse conditions of the 
water quality were detected in practically ali the monitoring stations, in relation to 
IQA. The parameters that influenced the classification of the water quality for 
IVA as to Regular, Bad and Very Bad were IET in the Cubatão river downstream 
the Henry Borden outflow (44,7%), in the Mogi river (46,3%) and in the 
Piaçaguera river (25,3%); the toxicity in the other station of the Cubatão river 
(39,5%) and in the Henry Borden outflow (35,1%); the pH in the Mogi river 
(17 ,6% ), and the dissolved oxygen in the Piaçaguera ri ver ( 15,5% ). Of the toxic 
substances, the most important were phenols, cadmium, copper, lead, chromium, 
mercury, nickel and zinc. The statistical analysis didn't demonstrate any tendency 
for IV A's data. The inclusion of ecotoxicological analyses as components of a 
numeric index was a great progress, because it allowed a more trustworthy 
evaluation of the water quality related to the aquatic communities' protection. The 
integration of IET and of IPMCA in IV A's making of enlarged significantly the 
ability of this index to identify the variable that causes the deterioration of the 
water quality. IV A allows the inclusion of other significant parameters for the 
evaluation of an aquatic environment, in the component group of toxic substances 
of IPMCA. Conceming IV A's application in the Cubatão ri ver basin, it was found 
that this index is more adapted for evaluation o f the water quality for protection 
of the aquatic life than IQA. IV A's public notice is a rich and useful source of 
information for regional forums of decision makers. 

Descriptors: Ecotoxicological analyses, Water quality indexes, Cu batão river 
basin. 
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I. INTRODUÇÃO 

A preocupação do homem com a qualidade da água para seus diferentes usos não é 
nova. Por centenas de anos, os procedimentos para avaliação da qualidade de água 
foram baseados em cheiro, aparência e sabor. Nas últimas décadas, tem havido um 
grande progresso no sentido de partir de associações sensoriais para um maior 
conhecimento das características das águas, através da aplicação de avanços 
científicos na detecção e determinação analítica de seus elementos, possibilitando 
uma definição de sua adequação para usos específicos. 

A relação da qualidade das águas com doenças, e consequentemente com as 
condições sanitárias, foi o grande impulsionador do desenvolvimento de exames 
bacteriológicos e a base científica para o estabelecimento de critérios de qualidade de 
água para a proteção da saúde pública. Posteriormente, um grande número de 
substâncias que podem estar presentes no meio aquático foi reconhecido como 
potencialmente causador de efeitos adversos, considerando outros usos, além do 
abastecimento público. 

A evolução do conhecimento das características das águas e dos efeitos dos 
poluentes decorrentes da crescente interferência antrópica nos corpos d'água 
possibilitou o desenvolvimento de padrões e critérios de qualidade, refletidos tanto 
em legislações quanto em guias contendo recomendações e procedimentos para 
avaliar a qualidade dos recursos hídricos (USEP A, 1973 ). Esses padrões, 
estabelecidos em legislação, e os critérios propostos por diretrizes ("guidelines") de 
qualidade de água, estes freqüentemente reavaliados de acordo com os dados mais 
recentes do conhecimento científico, têm servido de referência para a avaliação da 
adequação das águas para diferentes usos. 

A Organização Mundial da Saúde sugere três formas básicas de obtenção de dados 
de qualidade de água (OMS, apudROBERTO & ABREU, 1991): 

• monitoramento 
• vigilância, e 
• investigação 

O monitoramento prevê o levantamento sistemático de dados em pontos 
selecionados, de modo a acompanhar a evolução das condições de qualidade da água 
ao longo do tempo, fornecendo séries temporais e espaciais. 

A vigilância implica numa avaliação praticamente contínua da qualidade da água. 
Pretende detectar alterações instantâneas de modo a permitir providências imediatas 
para resolver ou contornar o problema, como, por exemplo, suspender uma captação 
para abastecimento público. Essa prática exige, normalmente, a utilização de 
equipamentos automáticos de medição. 

A investigação é projetada para atender às necessidades de um estudo em particular. 
Normalmente, é feita em campanhas intensivas e de determinada duração. 
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O monitoramento de qualidade das águas é um dos aspectos essenciais para a 
caracterização da qualidade dos recursos hídricos, e identificação de mudanças 
temporais e espaciais causadas pelas atividades humanas e fatores naturais. Deve, 
também, ser capaz de fornecer informações para o gerenciamento adequado dos 
recursos hídricos, garantindo que sejam tomadas decisões adequadas sobre as ações 
necessárias para prevenir ou mesmo remediar a degradação dos corpos d'água 
(INTERGOVERNMENTAL TASK FORCE ON MONITORING WATER 
QUALITY, 1992). 

Monitoramento da Qualidade das Águas no Estado de São Paulo 

No Estado de São Paulo, a CETESB -Companhia de Tecnologia de Saneamento 
Ambiental, criada através da Lei Estadual 118, de 29/06/73, recebeu a atribuição de 
"manter um sistema de informações e divulgar dados de interesse da engenharia 
sanitária e da poluição das águas, de forma a ensejar o aperfeiçoamento de métodos e 
processos para estudos e projetos, execução e manutenção de sistemas" (CETESB, 
1996). 

Em fins de 1974, a CETESB deu início à operação da Rede Básica de 
Monitoramento da Qualidade das Águas Interiores do Estado de São Paulo, com a 
seleção de 47 pontos de amostragem, sendo que, desde então, várias modificações 
foram introduzidas, com alteração de pontos de amostragem, freqüência de coletas e 
parâmetros determinados. 

O programa de monitoramento da agência ambiental do Estado de São Paulo avalia 
33 parâmetros fisicos, qutmicos e microbiológicos, considerados mais 
representativos para a avaliação sistemática da qualidade das águas: 

Temperatura da água 
Temperatura do ar 
pH 
Oxigênio dissolvido (OD) 
Demanda bioquímica de oxigênio (DBO) 
Demanda química de oxigênio (DQO) 
Coliformes totais 
Coliformes fecais 
Nitrogênio total 
Nitrogênio nitrato 
Nitrogênio nitrito 
Nitrogênio amoniacal 
Nitrogênio Kjeldahl total 
Fósforo total 
Ortofosfato solúvel 
Resíduo total 
Resíduo não filtrável 

Turbidez 
Condutividade específica 
Cor 
Surfactantes 
Feno I 
Cloreto 
Ferro total 
Manganês 
Bário 
Cádmio 
Chumbo 
Cobre 
Cromo total 
Níquel 
Mercúrio 
Zinco 

Os dados obtidos no monitoramento são comparados com os limites estabelecidos 
pela Resolução CONAMA 20/86 (CONAMA, 1986) ou pelo Decreto Estadual 
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8468/76 (CETESB, 1994a), identificando, assim, os indicadores de qualidade que se 
apresentaram ou não em conformidade com esses limites. 

Um dos instrumentos que tem sido utilizado para facilitar a interpretação das 
informações geradas pelo monitoramento é o IQA - Índice de Qualidade das Águas, 
adotado pela CETESB em 1978, e desenvolvido pela "National Sanitation 
Foundation", dos Estados Unidos. Esse índice incorpora 9 indicadores de qualidade 
escolhidos em uma pesquisa feita entre especialistas em qualidade de águas, em 
1970, como os mais relevantes para a avaliação da qualidade das águas para 
abastecimento público. Foram estabelecidas curvas de variação da qualidade das 
águas de acordo com o estado ou a condição de cada parâmetro e, em função da 
concentração ou medida dos parâmetros, são obtidos valores das curvas médias de 
variação de qualidade. O IQA é determinado pelo produtório ponderado das 
qualidades de água correspondentes aos nove parâmetros selecionados: temperatura 
da amostra, pH, oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio, coliformes 
fecais, nitrogênio total, fósforo total, resíduo total e turbidez (CETESB, 1978). 

O cálculo do IQA resulta em um número que varia na faixa de O a 100, e a qualidade 
da água bruta é classificada para o abastecimento público segundo o seguinte critério 
de qualidade (CETESB, 1996): 

80- 100 => ótima 
52-79 => boa 
37-51 => aceitável 
20-36 => rutm 
o- 19 => péssima 

Para os elementos tóxicos analisados, que não são levados em conta no cálculo do 
IQA, até o ano de 1993 era adotado o IT - Índice de Toxicidade, uma variável 
binária que assumia o valor O (zero) caso um ou mais dos elementos tóxicos 
ultrapassasse os padrões estabelecidos para a classe 1 do CONAMA 20/86, ou valor 
1 (um), caso esses elementos estivessem dentro dos limites permitidos. O conjunto 
de substâncias tóxicas considerados para o IT eram: bário, cádmio, chumbo, cobre, 
cromo total, estanho, mercúrio, zinco e fenol. Desta forma, a nota final de uma 
amostra de água extraída de um determinado ponto de amostragem era o resultado do 
produto do IQA pelo IT. Portanto, o resultado final do IQA, com a aplicação do 
Indice de Toxicidade, era dependente das concentrações máximas permissíveis de 
substâncias tóxicas fixadas nos padrões de qualidade das águas para cada classe de 
água estabelecida na legislação, e não se embasava em qualquer identificação de 
efeito tóxico a organismos aquáticos, que poderia ser verificado através de testes de 
toxicidade. 

Na época em que em vários países estavam sendo elaborados critérios e padrões 
numéricos para uma série de substâncias, visando a proteção dos recursos hídricos 
para seus diferentes usos, dentre eles a preservação da vida aquática, as atividades 
em Toxicologia Aquática, o delineamento de seus princípios e, principalmente, sua 
aplicação no controle da poluição hídrica, estavam apenas se iniciando (MACEK, 
1980; BUIKEMA et a!., 1982 in BERTOLETTI, 1989). 
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A Toxicologia Aquática é definida como o estudo dos efeitos de substâncias 
químicas manufaturadas e outros materiais antropogênicos e naturais nos organismos 
aquáticos, em vários níveis de organização, desde a sub-celular, organismos 
individuais, até comunidades e ecossistemas. Os efeitos podem causar tanto desvios 
positivos quanto negativos das circunstâncias previamente existentes, mas os focos 
principais da Toxicologia Aquática são os desvios considerados perigosos à natureza 
e os processos de recuperação da biota que podem ocorrer quando a exposição 
diminui (RAND, 1995). 

Com os conhecimentos advindos dessa ctencia, sabe-se hoje que os padrões e 
critérios estabelecidos, baseados na toxicidade de substâncias isoladas, podem não 
preservar, efetivamente, a qualidade de água necessária para a manutenção da vida 
aquática, já que as substâncias presentes em um corpo d'água podem sofrer 
transformações e interações que muitas vezes potenciam ou reduzem os efeitos 
adversos aos organismos aquáticos. Além disso, a biodisponibilidade das substâncias 
tóxicas é influenciada tanto por fatores inerentes aos contaminantes como também 
por fatores ambientais existentes. Dentre os fatores mais importantes pode-se citar a 
adsorção aos sólidos suspensos e sedimentos, formação de suspensão coloidal, 
complexação, volatilização, como também a relação entre área e volume de água, 
temperatura, vazão, pH, tamanho da partícula do sedimento, etc. (RAND & 
PETROCELLI, 1985). 

Devido à complexidade e variabilidade de compostos orgânicos que podem estar 
presentes em efluentes domésticos e industriais, ou em um corpo hídrico, é 
recomendável que a caracterização das águas seja complementada. Neste sentido, 
associados ao controle e prevenção da poluição das águas, têm sido utilizados testes 
de toxicidade, por meio dos quais determina-se o potencial tóxico de um agente 
químico ou de uma mistura complexa, onde os efeitos desses poluentes são medidos 
através da resposta dos organismos vivos, ou seja, por meio de testes de toxicidade 
(ZAGATTO & GHERARDI-GOLDSTEIN, 1991). 

A aplicação de testes de toxicidade com organismos aquáticos em amostras de água 
superficial do Estado de São Paulo ajudou a esclarecer a limitação do uso do IQA -
Índice de Qualidade das Águas, e seu respectivo IT, como indicadores das condições 
da qualidade das águas para manutenção da vida aquática. Os resultados obtidos 
mostraram a necessidade da inclusão de outros indicadores biológicos na avaliação 
da qualidade das águas para proteção da vida aquática, já que o IQA visa, por 
princípio, caracterizar a qualidade da água utilizada para o consumo humano após 
tratamento convencional. 

BERTOLETTI et ai. (1989) verificaram a dificuldade de se prever ou explicar a 
toxicidade obtida para organismos aquáticos em função dos teores de agentes 
químicos isolados, determinados através de análises químicas, e concluíram que a 
utilização do IT, que se baseava unicamente nesses resultados de concentrações 
totais das substâncias químicas consideradas, podia não expressar as reais condições 
de águas superficiais, visando a proteção da vida aquática. Ressaltaram também que 
a limitação desse índice residia em não considerar que, numa amostra de água 


















































































































































































































