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RESUMO 

A água é um recurso natural essencial para a existência e sobrevivência 
das diferentes formas de vida, ela deve estar disponível em quantidade 
adequada e na qualidade aceitável, sendo fundamental que demonstre 
condições físicas, biológicas e químicas satisfatórias. Tais condições variam 
conforme a intenção de uso, sendo fixado um padrão mínimo, em legislação, 
relativo à sua aplicação. As mudanças nas características das águas, muitas 
vezes, são causadas pelas atividades antrópicas, sendo estas responsáveis por 
afetar a oferta de água, graves desequilíbrios ambientais e malefícios aos 
organismos que interagem com o ambiente. Desta forma, observa-se a 
necessidade do acompanhamento ininterrupto deste recurso. O monitoramento 
ambiental abrange a determinação e quantificação dos componentes presentes 
no corpo hídrico, comparando a padrões de qualidade conhecidos, a fim que seja 
avaliado a situação do corpo d'água, entendendo seus processos naturais e as 
modificações humanas realizadas ao meio ambiente. Assim, este trabalho tem 
como objetivo avaliar a qualidade das águas da Lagoa Jacuném, avaliando o 
Índice de Qualidade da Água (IQA) apresentado pela lagoa, assim como sua 
evolução histórica. As informações aqui apresentadas foram obtidas a partir de 
pesquisa no site da AGERH. O estudo dos dados demonstra que o ponto de 
coleta localizado nas proximidades da área urbana é o ponto mais 
comprometido, isso devido a diminuição da mata ciliar, falta de saneamento 
básico, crescimento sócio-econômico ao entorno da lagoa. Observando a 
evolução histórica, percebe-se uma progressiva melhora no IQA, demonstrando 
que os investimentos em infraestrutura e saneamento básico, vem gerando 
modestos resultados positivos. 

 

Palavras-chave: Monitoramento de Corpos D’água. Qualidade das Águas. 

Caracterização de Águas Superficiais. Índice de Qualidade da Água (IQA).  

 

INTRODUÇÃO 

No Brasil, estamos confortáveis no aspecto de disponibilidade aquática. 

Segundo a Agência Nacional das Águas (ANA), o país possui uma abundância 
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de cerca de 12% de toda água doce disponível no mundo. Apesar de sermos um 

país riquíssimo em termos hídricos, com tantas intervenções antrópicas, a água 

vem apresentando sinais que não resistirá por muito tempo (BRITO, 2018).  

Segundo o Ministério do Meio Ambiente, o Brasil possui 12 bacias 

hidrográficas que estão enfrentando problemas quanto à disponibilidade e 

qualidade hídrica. O desmatamento de matas ciliares, o avanço da ocupação do 

solo, a poluição dos corpos d’água pelo despejo de efluentes sem qualquer 

tratamento, o crescimento da população e o aumento da demanda gerada para 

suprir novos usos tem acarretado em consequências desastrosas e duradouras 

relacionadas a disponibilidade deste recurso, muitos deles irreversíveis 

(TUNDISI, 2003; MACHADO & TORRES, 2013).  

A disponibilidade da água é um dos fatores mais importantes para manter 

os ecossistemas, pois todos os organismos necessitam de água para sobreviver 

(BRAGA et al., 2009). Além de satisfazer necessidades biológicas, a água serve 

ao meio ambiente, à geração de energia, ao saneamento básico, agricultura, 

pecuária, indústria, navegação, agricultura, entre outros. (TELLES & REGINA, 

2010). Necessitamos da água não só em quantidade suficiente, mas também na 

qualidade adequada, devendo esta apresentar condições físicas, químicas e 

biológicas satisfatórias (ANA, 2021).  

Tendo ciência da importância da água e dos problemas enfrentados 

quanto à conservação dos corpos hídricos, o Conselho Nacional de Meio 

Ambiente - CONAMA, através da Resolução CONAMA 357, de 17 de março de 

2005 (BRASIL, 2005), estabelece condições de qualidade para o classificação 

dos corpos d’água em território brasileiro, conforme o seus propósitos, e para o 

lançamento de rejeitos. 

À proporção que a degradação do meio ambiente afeta a disponibilidade 

da água, a gestão deste recurso assume uma crescente importância no Brasil 

(JACOBI & BARBI, 2007). Em consideração, a Agência Nacional das Águas 

lançou o Programa Nacional de Avaliação da Qualidade das Águas (PNQA) para 

apoiar os Estados brasileiros na avaliação adequada do transformação da 

qualidade das águas, monitorando-a através de análises laboratoriais 

comparando aos parâmetros fixados pelo Índice de Qualidade da Água (IQA), 
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assim, torna-se capaz a identificação e avaliação da situação que se encontra 

do recurso hídrico, como a evolução deste no tempo.  (EMBRAPA, 2021).  

Tais dados e avaliações, servem como orientação para criação e 

implementação de políticas públicas para recuperação da qualidade da água dos 

corpos d'água interiores tais como rios, lagoas e reservatórios, cooperando com 

a administração sustentável deste recurso,  já que a qualidade da água do corpo 

hídrico está diretamente ligado à proteção da saúde humana (ANA, 2021). 

Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade da água 

da Lagoa Jacuném, discorrendo sobre os parâmetros físicos, químicos e 

biológicos utilizados para avaliação histórica da qualidade (IQA) da lagoa 

intencionando a entendimento e discussão sobre os impactos antrópicos e as 

possíveis causas das possíveis alterações nos parâmetros. 

Considerando o valor inestimável da água, sendo esta um dos recursos 

naturais mais utilizados e fundamentais para a manutenção e existência de vida. 

Considerando ainda que o contenção da poluição está diretamente ligado à 

proteção da saúde e que, nestas condições, a gestão da água faz-se necessário, 

a explanação ao tema faz-se necessária para manter o conhecimento da 

sociedade quanto a importância do moniotramento da água e apresentar os 

dados e avaliações relativas a este monitoramento de forma a transformar este 

trabalho em uma fonte de informação para que a população não se exponha à 

situações de riscos à saúde, além de ser uma forma de disseminar o 

conhecimento para que a sociedade possam exigir da gestão pública o 

gerenciamento adequado deste recurso hídrico.  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1.  Monitoramento de Corpos D’água 

A Resolução CONAMA 357/2005 (Brasil, 2005), que analisa e define 

critérios para enquadramento de corpos d’água e condutas para classificação 

nas normas aceitáveis. O monitoramento de corpos d’água deve ser realizado a 

partir de amostras do ambiente encontrado com um ambiente desejado, a partir 

de diversas variáveis orientadas pela resolução. 
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O monitoramento ambiental, é muito importante para apresentar a 

evolução da qualidade da água, por meio da quantificação de variáveis físicas, 

químicas e biológicas, e diagnosticar, desse modo, a bacia hidrográfica 

estudada. Esse diagnóstico, seja de sistemas de água doce ou de água 

salobra/salgada, pode permitir a avaliação das respostas dos impactos da ação 

do homem (ANA, 2021).  

Segundo Mendes e Oliveira (2004) a avaliação de um corpo d’água era 

feito mais para identificar poluição da água, porém com os avanços da 

tecnologia, hoje a avaliação é através de técnicas que utilizam indicadores 

biológicos, indicadores esses mais precisos onde consigo detectar pequenas 

concentrações de poluentes, melhorando o processo, agrupando ciências exatas 

e biológicas. Já a avaliação físico-química se limita a um retrato da qualidade da 

água no ponto.  

É notável em alguns rios, represas a presença de uma elevada densidade 

populacional de seres tolerantes a consideráveis níveis de poluição, como um 

marcador biológico que indica que o local apresenta alta poluição hídrica. 

indicador imediato de que o ambiente está deteriorado (CALLISTO; MORETTI; 

GOULART, 2001). 

 

2.2. Qualidade das Águas 

A indicação da qualidade da água está relacionada com as diversas 

impurezas que foram incorporadas em si devido à sua propriedade de solvente 

e à sua capacidade de transportar partículas (VON SPERLING, 2005). 

Podemos dizer que a qualidade da água é resultado da interferência 

humana e de alterações naturais do meio ambiente, proveniente de escoamento 

superficial, precipitação atmosférica além de contribuição de vegetações. Tais 

ações podem alterar a composição química e física da água. (BITTENCOURT; 

PAULA, 2014). Desta forma, podemos afirmar que as características de uma 

água estão relacionadas, especificamente, às circunstâncias ambientais e do 

uso e ocupação do solo do ambiente aquático (VON SPERLING, 2005). 
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A interferência do homem é uma das maiores causas de mudanças da 

qualidade da água, seja por intermédio de uma forma concentrada, com a 

geração e disposição de efluentes domésticos, manejo impróprio do solo ou 

lançamento de resíduos sólidos que colaboram para a introdução de compostos 

orgânicos e inorgânicos no corpo receptor que modificam diretamente sua 

qualidade (CORADI, 2009; LLORET; MARÍN; MARÍN-GUIRAO, 2008). 

Devemos enfatizar ainda que a qualidade da água é concernente ao uso 

pretendido que definirá a exigência da composição, ou seja, os padrões de 

qualidade da água destinada para consumo humano possuem um padrão 

diferente das águas utilizadas para lazer, para plantio ou para a indústria. É por 

esse motivo que o monitoramento da água é tão importante, pois é através deste 

que poderá ser definido se a água apresenta risco à saúde.  (HELLER; PÁGUA, 

2006). 

A caracterização da qualidade da água é realizada a partir de coleta de 

amostras para fins de exames e análises, obedecendo cuidados e técnicas 

apropriadas, com volume e número de amostras adequadas. Os exames e as 

análises são feitos segundo métodos padronizados e por entidades 

especializadas (BRAGA et al., 2009). 

Os resultados obtidos nos exames e análises são comparados com os 

Valores Máximos Permitidos (VMP) para cada parâmetro definido, de modo que 

o valor de qualquer propriedade da qualidade da água, acima deste, a água será 

considerada de má qualidade. A partir de tal comparação será possível avaliar 

as consequências causadas pelas ações humanas no sistema aquático 

analisando se contém substâncias maléficas, tóxicas ou patogênicas, 

possibilitando seu tratamento e uso de forma mais adequada (CORADI, 2009; 

LLORET; MARÍN; MARÍN-GUIRAO, 2008). 

As propriedades caracterizantes necessárias das fontes naturais são 

definidas por legislação seguindo a classificação do corpo d’água. A água bruta 

é encontrada em fontes, rios, lagoas, dentre outros recursos hídricos, não 

tratada, e pode ser potável ou não. A resolução que define as condições e 

padrões de qualidade para água bruta é destacada pelo Conselho Nacional do 

Meio Ambiente - CONAMA através da Resolução n.º 357/2005 que dispõe sobre 
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a classificação dos corpos de água e das condições ambientais para o seu 

enquadramento, bem como estabelece as requisitos e padrões de lançamento 

de efluentes, e dá outras providências. 

 

2.3. Caracterização das Águas Superficiais 

A Resolução 357/2005 dispõe sobre a classificação e diretrizes 

ambientais para o enquadramento dos corpos de água superficiais. As águas 

superficiais são aquelas que não penetram no solo, acumulando-se na 

superfície, escoam e dão origem a rios, riachos, lagos, pântanos, lagoas, mares 

e córregos. Por não penetrarem, seu acesso é mais facilitado sendo, portanto, a 

principal fonte de abastecimento. Tais águas podem ser classificadas em águas 

doces, salobras e salinas, sendo o parâmetro de classificação definida conforme 

indicação de sua salinidade da água, ou seja, com a quantidade de sal dissolvido 

nela (FERREIRA, 2017). 

Água salina, também chamada de água salgada, é a água com salinidade 

igual ou superior a 30 partes por mil, por exemplo mares. Nas condições 

apresentadas, não pode ser consumida por seres humanos. A água salobra 

possui uma salinidade superior a 0,5 partes por mil e inferior a 30 partes por mil, 

possui uma grande quantidade de sólidos dissolvidos e uma aparência turva, 

nestas condições não pode ser consumida por seres humanos, esse tipo de água 

é encontrada em mangues. Já a água doce possui uma salinidade igual ou 

inferior a 0,5 partes por mil, normalmente encontrada em rios, lagoas e lagos e 

ribeiras, após tratamento, pode ser utilizada para consumo humano (FERREIRA, 

2017). 

Segundo a Resolução nº 357 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(BRASIL, 2005), foram definidos níveis de qualidade e para cada nível foram 

estabelecidas condições e padrões específicos em relação ao corpo hídrico de 

modo que possa atender às necessidades da sociedade.  
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2.4. Índice de Qualidade das Águas (IQA) 

O Índice de Qualidade das Águas foi formulado em 1970, nos Estados 

Unidos, pela National Sanitation Foundation, através de pesquisa junto à 

especialistas ambientais que selecionaram parâmetros que medem as 

características físicas, químicas e biológicas que consideravam mais relevantes 

na caracterização da qualidade da água, definindo um peso relativo para cada 

parâmetro.  

Por meio dos indicadores é possível analisar o nível e padrão de 

qualidade da água bruta possibilitando seu enquadramento, uma vez que não se 

restringe a identificação de sua pureza, mas também ao uso pretendido, neste 

caso, para o abastecimento público, após tratamento. A partir de 1975 começou 

a ser utilizado pela CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) e 

nas décadas seguintes, foi aplicado por outros estados. Atualmente, é o principal 

índice de qualidade da água, sendo os seus indicadores utilizados, em sua 

maioria, para demonstrar a evolução da qualidade da água ao longo de um 

período dando a oportunidade da comparação entre diferentes corpos d’água, 

servindo para identificar contaminações relacionadas ao lançamento de esgoto 

doméstico atestando a qualidade sanitária do corpo hídrico (ANA, 2021). 

Neste contexto, a determinação do IQA indica a situação do corpo d’água, 

de modo que possa ser definido ações corretivas ou preventivas a fim de buscar 

a conservação, recuperação e utilização racional deste recurso. Tais ações são 

de grande importância para combate às interferências antrópicas, preservação 

ambiental e manutenção da disponibilidade e qualidade das águas do corpo 

hídrico.  

No Espírito Santo utiliza-se o Índice de Qualidade das Águas (IQA), com 

a finalidade de realizar a avaliação da conformidade da água, o IQA é definido 

por parâmetros físicos, químicos e biológicos, definidos no Quadro 01 

apresentado abaixo: 

Quadro 01: Tipos de parâmetros 

Parâmetro Definição 

Físicos 

Refere-se aos sólidos constantes na água. Comumente são considerados de 
menor importância, uma vez que estão relacionados a aspectos estéticos e 
subjetivos. Por causar aversão, levam à preferência pela água de melhor 
aparência visual, que pode até ser de pior qualidade. 
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Químicos 

Referem-se às substâncias dissolvidas que podem causar alterações nos valores 
dos parâmetros pH, alcalinidade, acidez, dureza, ferro e manganês, cloretos, 
nitrogênio, fósforo, oxigênio dissolvido, matéria orgânica e inorgânica. Tais 
parâmetros, indicados por análises químicas, são rigorosos, uma vez que tem 
consequências diretas, desejáveis ou evitáveis, sobre os tipos de uso e 
consumidores. São classificados como matéria orgânica e inorgânica. 

Biológicos 
Referem-se à parte viva da água analisada através da microbiologia. Os 
parâmetros indicados pelas análises biológicas visa a administração sobre a 
transmissão de doenças. 

Fonte: TELLES & REGINA, 2010. 

O IQA é calculado através da média ponderada dos parâmetros: oxigênio 

dissolvido (OD), demanda bioquímica de oxigênio (DBO5,20), coliformes fecais, 

temperatura, pH, nitrogênio total, fósforo total, turbidez e sólidos totais. 

A média do IQA pode variar entre 0 (zero) a 100 (cem), onde quanto mais 

próximo a 100, melhor a qualidade da água. O cálculo é realizado através da 

seguinte Equação 01 (ANA, 2021): 

                        (01) 
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, obtido da 

respectiva “curva média de variação de qualidade”, em função de sua 

concentração ou medida; 

● 𝑤𝑖: peso correspondente ao i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 1, 

atribuído em função da sua importância para a conformação global de 

qualidade, demonstrado na Equação 02: 

∑ 𝑊 = 1                                     (02) 

Em que: 

● 𝑛: número de variáveis que entram no cálculo do IQA. 

Para cada parâmetro é atribuído um peso de qualidade 𝑊 , cujos os valores 

variam de 0 a 1, conforme pode ser verificado no Quadro 02: 
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Quadro 02: Parâmetros de qualidade da água do IQA e respectivos pesos 𝑊  

Parâmetro de qualidade da água Unidade de medida Peso 𝑊  

Oxigênio dissolvido % Saturação 0,17 

Coliformes termotolerantes NMP/100mL 0,15 

Potencial hidrogeniônico (pH) - 0,12 

Demanda bioquímica de oxigênio mgO2/L 0,10 

Temperatura ºC 0,10 

Nitrogênio total mg/L 0,10 

Fósforo total mg/L 0,10 

Turbidez NTU 0,08 

Sólidos totais Mg/L 0,08 

Fonte: CETESB, 2021 - adaptado 

De acordo com a Agência Nacional das Águas (2021), no Espírito Santo, 

a faixa de IQA para indicar a qualidade da água é definido conforme o Quadro 

03: 

Quadro 03: Classificação da qualidade da água 

Faixa Classificação IQA 

80-100 Ótima 

52-79 Boa 

37-51 Razoável 

20-36 Ruim 

0-19 Péssima 

Fonte: ANA, 2021 

O IQA foi desenvolvido visando o estudo da qualidade de águas doces 

superficiais destinadas a abastecimento público, após tratamento. Com o intuito 

de sintetizar informações que facilite o entendimento de um público tecnicamente 

leigo e a gestão do recurso, dentre os 35 parâmetros inicialmente propostos por 

especialistas, apenas 9 foram selecionados, desta forma, tal avaliação apresenta 

algumas limitações, pois demais parâmetros importantes não são considerados, 

tais como: metais pesados, pesticidas, compostos orgânicos, microrganismos 

patogênicos e outras substâncias que alteram as propriedades organolépticas 

da água. Além do mais, o índice é definido por uma média das variáveis que, 
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basicamente, representa indicadores de lançamento de efluentes domésticos em 

um único número, desconsiderando as variáveis individuais, suas interações e 

outros possíveis contaminantes (ANA, 2021).   

 

3.      ESTUDO DE CASO 

 

3.1. Área de Estudo 

O município de Serra/ES conta com uma expressiva rede hídrica, 

constituída por um diversificado complexo de 53 corpos d’água, do qual faz parte 

a Lagoa Jacuném (Figura 01). A Lagoa conta com uma área de 1,46 quilômetros 

quadrados, 3,5 quilômetros de extensão e é um dos corpos hídricos lacustres 

mais relevantes do município, estando posicionada sob as coordenadas de 22º 

10’S e 40º 13’W.  

Figura 01: Lagoa Jacuném 

 
Fonte: Google Earth, 2021 - adaptado pelos autores 

A Lagoa Jacuném está inserida na bacia hidrográfica do Rio Jacaraípe, 

conta com afluentes importantes, como os cursos d’água Jacuném, Barro Branco 

e Veener, que juntos são responsáveis pela maior contribuição hídrica da Lagoa 

(PMS, 2021). A planície fluvial pertence à região geomorfológica da Planície 

Costeira, estando localizada na porção do litoral norte que é considerada a 

divisão geomorfológica da linha de costa do Estado do Espírito Santo (AGERH, 
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2018). A Lagoa está localizada em uma Área de Proteção Ambiental (APA) onde 

possui remanescentes da Mata Atlântica declaradas de preservação permanente 

(PMS, 2021). A gestão pública municipal criou uma lei específica de proteção de 

seus recursos hídricos – Código Municipal de Meio Ambiente da Serra, LEI nº 

2.199/1999, para garantir a proteção, controle, uso sustentado recuperação e 

melhoramento dos recursos naturais e proibir o parcelamento do solo em áreas 

de mananciais.  

A referida lagoa foi uma fonte relevante ao abastecimento público de água 

de toda a região de Carapina até a década de 1980, pela Companhia Espírito 

Santense de Saneamento (Cesan). A exploração exorbitante e indiscriminada do 

corpo hídrico, em concomitância com a ocupação do solo decorrente o avanço 

imobiliário e industrial em seu entorno e a destruição da cobertura vegetal que 

resultou no aumento da exposição do solo e consequentemente no avanço de 

seu assoreamento, foram fatores fundamentais para sua degradação gerando 

uma progressiva perda de qualidade hídrica, impedindo a manutenção das 

condições favoráveis e propícias de captação, tratamento e distribuição do 

manancial e a perda progressiva da unidade paisagística (LEAL, 2006). 

 

3.2. Coleta de Dados 

A metodologia para o evolução deste estudo ocorreu através do 

levantamento de informações por consulta ao banco de dados eletrônico da 

AGERH - Agência Estadual de Recursos Hídricos, que disponibiliza as 

informações das análises físico-químicas e biológicas, utilizando como indicador 

de conformação o Índice de Qualidade da Água (IQA) do projeto de 

monitoramento de água de bacias hidrográficas do Programa de Monitoramento 

das Águas Interiores do Estado do Espírito Santo, sob responsabilidade do 

Instituto Estadual do Meio Ambiente (IEMA).  

Foram selecionados 3 (três) pontos de avaliação da Lagoa Jacuném, 

sendo eles identificados conforme o Quadro 04 e localizados conforme a Figura 

02. 

Quadro 04: Pontos de monitoramento da Lagoa Jacuném 
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Ponto Código Latitude Longitude Descrição 

A LJA1L001 -20.169666 -40.239388 Atrás do Clube Barcelona. 

B LJA1L010 -20.166334 -40.235027 Antiga captação da CESAN. 

C LJA1L020 -20.167528 -40.220139 No cais do condomínio 
Ecológico Parque da Lagoa. 

Fonte: AGERH, 2021 - adaptado pelos autores 

 

Figura 02: Localização dos pontos de coleta da Lagoa Jacuném 

 
Fonte: AGERH, 2021 - adaptado pelos autores 

Para seleção das informações exibidas no banco de dados do Programa 

de Monitoramento das Águas Interiores do Estado do Espírito Santo foi 

considerado os seguintes critérios:  

1) Dados dos parâmetros que compõem o IQA: coliformes termotolerantes, 

demanda bioquímica de oxigênio, fósforo total, nitrogênio total, oxigênio 

dissolvido, potencial hidrogeniônico, sólidos totais, temperatura e 

turbidez; 

2) Consideradas as informações onde a data de coleta apresentava os 

dados dos três pontos de amostragem, ou seja, caso a coleta ou análise 

de dados não tenha sido realizada no período para, pelo menos, um dos 

três pontos, tais dados foram desconsiderados.  
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3) Valores do IQA do ano de 2007 a 2021, compilados e apresentados em 

formato de gráfico para os períodos propostos, estes apresentados no 

Gráfico 01, 02, 03 e 04. Os gráficos foram analisados em função da 

classificação da CETESB para a região do Espírito Santo, definida no 

rodapé da página, utilizando os dados disponibilizados pela Agência 

Estadual de Recursos Hídricos (AGERH) e a CONAMA 357/2005; 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os gráficos apresentam a série histórica e estatística das informações 

armazenadas e tratadas no banco de dados da AGERH. Através de tais dados 

disponibilizados é possível realizar o monitoramento da água do corpo d’água 

capixaba considerando a evolução periódica, apresentando a população os 

pontos de coleta, assim como os dados relevantes ao monitoramento da água 

nos pontos explicitados, indicando as regiões que possuem pontos de poluição, 

melhores pontos para captação de água e a avaliação histórica de cada área da 

bacia hidrográfica (AGERH,2021). 

O sistema realiza ainda o enquadramento do corpo hídrico, sendo esta 

classificada como água doce. Baseando-se nos dados levantados, calculando o 

valor de IQA para informar a situação atual da região hídrica e comparando com 

a meta estipulada e o uso pretendido do trecho do corpo hídrico de estudo 

(AGERH,2021). 

Os gráficos 1, 2, 3 e 4 apresentados a seguir explicitam os resultados dos 

cálculos de IQA das análises da água da Lagoa Jacuném nos três pontos de 

coleta identificados conforme o Quadro 05. O gráfico 01 apresenta os dados dos 

valores de IQA para os pontos A, B e C, no período de 26/06/2007 a 22/10/2009; 

o gráfico 02 apresenta os dados relativos ao período de 08/04/2010 a 

06/09/2013; o gráfico 03 apresenta os dados do período de 17/04/2014 a 

03/05/2018; já o gráfico 04 apresenta os dados de 30/07/2018 a 01/02/2021.
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Gráfico 01 – Gráfico Temporal do IQA – Período 2007 a 2009 

Gráfico 02 – Gráfico Temporal do IQA – Período 2010 a 2013 

Classificação CETESB:   Ótima: 80 ≤ IQA ≤ 100         Boa: 52 ≤ IQA < 80      Regular: 37 ≤ IQA < 52      Ruim: 20 ≤ IQA < 37      Péssima: 0 ≤ IQA < 20 
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Gráfico 04 – Gráfico Temporal do IQA – Período 2018 a 2021 

Gráfico 03 – Gráfico Temporal do IQA – Período 2014 a 2018 

Classificação CETESB:   Ótima: 80 ≤ IQA ≤ 100         Boa: 52 ≤ IQA < 80      Regular: 37 ≤ IQA < 52      Ruim: 20 ≤ IQA < 37      Péssima: 0 ≤ IQA < 20 
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Diante dos dados, podemos estabelecer as seguintes discussões: 

O regime de chuvas no Brasil apresenta uma sazonalidade marcante, 

evidenciando uma estação seca e outra chuvosa que acontece em épocas diferentes 

(FIGUEROA E NOBRE, 1989) e isso pode afetar as concentrações das variáveis 

físico-químicas presentes nos corpos hídricos. As informações sobre precipitações 

foram obtidas através do levantamento de relatórios meteorológicos com condições 

por mês na região de Serra/ES coletadas através do site Weatherspark. Os dados 

revelam uma média de precipitação acumulada no mês apresentado conforme o 

Gráfico 05. 

Gráfico 05 - Precipitação de chuva mensal médica em Serra/ES 

  
Fonte: WEATHERSPARK, 2021 

Correlacionando a taxa de precipitação apresentadas no Gráfico 05 com as 

taxas de IQA apresentadas no ponto A nos Gráficos 01, 02, 03 e 04, observamos que, 

de maneira geral, os períodos que possuem maior taxa de precipitação de chuva - 

outubro a janeiro - os índices de IQA, do referido ponto de coleta, apresentam as 

menores taxas de qualidade, desta forma, o regime de chuvas interfere diretamente 

na qualidade da água do corpo hídrico.  

O ponto de coleta A, está localizado nas proximidades da zona urbana. A zona 

é marcada pela supressão da mata ciliar ao entorno da lagoa. O desmatamento 

proporciona uma menor taxa de infiltração da água somada à pavimentação que 

impede que a água penetre no solo. Tal situação ainda proporciona um aumento no 

volume de água do corpo hídrico, escoamento superficial carregado com excessivas 
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concentrações de lixo descartado de forma incorreta e solo, ocasionando 

assoreamento, inundações e alterações físicas e químicas, como consequência nos 

meses de out/2010, nov/2012, nov/2014 e jan/2018 os índices de IQA foram 

classificado como “Ruim”. 

Podemos observar ainda, que ao tempo que ocorre o crescimento populacional 

na cidade, o índice de qualidade da água vem diminuindo. A bacia apresenta maiores 

reincidências de criticidade no ponto A, localizado nas proximidades da região 

metropolitana e estão associadas, principalmente, ao lançamento de efluente 

doméstico, uma vez que, conforme a Secretaria de Meio Ambiente (SEMMA, 2020) 

27,3% da população de Serra/ES ainda não possuem ligação do imóvel à rede de 

esgoto sendo o efluente lançado in natura nos corpos d’água, e ao descarte irregular 

de resíduos sólidos. Tais alterações são decorrentes do crescimento demográfico 

descontrolado, falta de infraestrutura em saneamento básico e a progressiva 

demanda originada pelas atividades econômicas locais que nem sempre são 

compatíveis com o princípio da sustentabilidade. 

O ponto de coleta B está localizado nas proximidades da região industrial de 

Serra/ES. As taxas de poluentes atmosféricos que precipitam com a chuva adicionado 

aos efluentes industriais descarregados no corpo e ao desmatamento da vegetação 

nativa para ampliação de parque industrial influenciam na composição química da 

água. 

No entorno do ponto de coleta C está localizado o condomínio horizontal 

Boulevard Lagoa - Residencial Resort, criado por uma estratégia econômica 

imobiliária diferenciada adaptada a um apelo ecológico-ambiental. O condomínio 

conta com uma infraestrutura de saneamento básico com esgotamento sanitário 

estruturado, o que permitiu que a região apresentasse, em média, os melhores 

índices de IQA. Porém, o crescimento habitacional do condomínio, ao longo do tempo, 

vem impactando para uma queda nos índices. 

Apesar dos apontamentos, os estudos confirmam a progressiva melhora nos 

índices de qualidade da água, uma vez que com o evoluir do tempo o IQA vem 

apresentando uma classificação entre “Boa” e “Regular”, não apresentando a 

classificação “Ruim” ou “Péssima”. Com a interpretação dos resultados podemos 

concluir que a qualidade da água da lagoa é razoável e ainda sofre com os efeitos 
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drásticos provocados pela deficiência do tratamento de efluentes e de dejetos 

domésticos sendo possível acometimento de doenças de veiculação hídrica. 

 

5.      CONCLUSÃO 

Esta pesquisa foi realizada com o intuito de avaliar as condições de qualidade 

da água da Lagoa Jacuném através do estudo do Índice de Qualidade da Água - IQA 

publicados pela Agência Nacional de Recursos Hídricos - AGERH e as possíveis 

causas das alterações dos índices. 

Devemos ressaltar que tal avaliação da qualidade da água é executada através 

do cálculo de IQA possui suas limitações. O índice considera apenas nove 

parâmetros, indicadores de contaminação relacionada pelo lançamento de efluente 

doméstico e industrial provenientes de resíduos urbanos, sendo estes: oxigênio 

dissolvido, coliformes termotolerantes, pH, demanda bioquímica de oxigênio, 

temperatura da água, nitrogênio total, fósforo total, turbidez e sólidos totais, não 

considerando vários outros parâmetros importantes para análise da qualidade da 

água para abastecimento público, tais como: metais pesados, pesticidas, compostos 

orgânicos, organismos patogênicos, substâncias que interferem em características 

organolépticas. Tal avaliação, limita-se ainda para análise de água para 

abastecimento público, após tratamento. 

A partir do ano de 2018, o IQA apresenta a classificação “Boa” e “Regular”, 

deixando de apresentar a classificação “Ruim”, o que demonstra uma que os 

investimentos da Prefeitura Municipal de Serra em infraestrutura urbana e 

saneamento básico vem gerando impactos positivos na região. Apesar dos avanços 

em saneamento básico, as evoluções ainda se mostram modestas e estão longe de 

alcançar a utilização sustentável da água uma vez que a classificação “Ótima” 

também não vem se apresentando, explicitando a necessidade de uma gestão que 

priorize a recuperação, tratamento e proteção do corpo d’água. 

Por fim, a avaliação de parâmetros físicos, químicos e biológicos para análise 

da qualidade da água é de grande importância para entendimento de como se 

comportam os ecossistemas, os problemas ambientais e as possíveis soluções para 

restauração do meio, deste modo, a manutenção do monitoramento da qualidade da 

água da região deve-se manter constantes pelas Secretarias Municipal e Estadual, a 
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fim de proporcionar à população um ambiente livre de contaminação e sem prejuízos 

à saúde humana. 

Como propostas para estudos posteriores são indispensáveis análises mais 

detalhadas da área de estudo, além de incluir outros tipos de análises, como 

agrotóxicos, pesticidas, compostos orgânicos, organismos patogênicos, entre outros, 

e também propor um estudo de monitoramento da qualidade da água com uma menor 

lacuna de tempo a fim de que propostas de ações corretivas e preventivas sejam mais 

efetivas. 
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