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 Introdução 

Atualmente, a degradação hídrica e suas conseqüências vêm preocupando cada 

vez mais os órgãos governamentais responsáveis pelo gerenciamento, pela produção e pela 

distribuição de água em boas condições para o consumo humano e suas atividades. Este 

problema também preocupa aos cientistas e a comunidade como um todo. 

O consumo humano e a biodiversidade estão seriamente ameaçados pelos longos 

anos de uso indiscriminado da água e pelo despejo continuado nos mananciais de esgotos 

residenciais, dos efluentes das indústrias, dos agrotóxicos e rejeitos da agricultura e 

pecuária, assim como dos poluentes de outras atividades humanas, que são agravados pelo 

crescimento acelerado da população mundial1. 

Os problemas se intensificam nos aglomerados urbanos, onde a produção desses 

resíduos é maior e mais concentrada, e onde, na maioria das vezes, são lançados 

diretamente nos corpos d’água sem nenhum tipo de tratamento. O crescimento 

desordenado dos núcleos urbanos, ocupando áreas irregularmente e sem infra-estrutura, 

causa diversos problemas ecológicos com reflexos importantes na qualidade dos 

mananciais hídricos. 

Para que sejam tomadas medidas com o objetivo de melhorar a qualidade dos 

mananciais hídricos disponíveis, é necessário, em primeiro lugar, fazer o levantamento dos 

dados, analisando e diagnosticando os problemas. Esta “radiografia ecológica” tem como 

objetivo fornecer diretrizes que permitam imprimir modificações e que minimizem os efeitos 

negativos, através de medidas técnicas preventivas ou corretivas (Ross, 1990). Atualmente, 

para implementar estudos de impacto ambiental e gerenciamento de recursos naturais, 

define-se a bacia hidrográfica como uma área geográfica onde estas questões se 

interpenetrem, onde os sistemas aquáticos e terrestres geograficamente definidos, 

compostos por sistemas físicos, sociais e econômicos, estejam inseridos dentro de um 

“divisor de águas”(Paula, 1997). 

                                                           
1 Bacharel em Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
mario.rangel@corsan.com.br 
1 Segundo relatório divulgado pela ONU em 2002, durante a Rio+10 em Joanesburgo, até 2025 mais 
da metade da população mundial sofrerá com a escassez de água e até 2020 ocorrerão mais de 70 
milhões de mortes ligadas a doenças em decorrência do consumo de água contaminada.    
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O presente trabalho relaciona os assentamentos urbanos e seu crescimento 

desordenado, sem a infra-estrutura adequada que ocorrem principalmente em áreas 

impróprias, junto aos cursos d’água e nas encostas dos morros, com o comprometimento da 

qualidade da água e do meio ambiente. Assim como elaborar, com dados obtidos através de 

análises de amostras de água ao longo da rede hídrica, o Mapa Temático de Qualidade das 

Águas da Bacia da Barragem Mãe D’água (figura 4). Para que este possa servir de base 

para estudos de melhoria das condições ambientais e a qualidade de vida população da 

área de estudo. 

Metodologia de pesquisa 

Este trabalho foi desenvolvido, principalmente, empregando a metodologia do IQA 

(índice de Qualidade de Água) utilizado pela Companhia de Tecnologia de Saneamento 

Ambiental de São Paulo - CETESB, a partir de estudos realizados em 1970, pela “National 

Sanitation Foundation” que, em pesquisa feita ente profissionais da área de saneamento e 

também para agilizar os trabalhos de monitoramento, analisa nove dos 33 parâmetros 

geralmente utilizados para enquadramento das águas dos mananciais utilizados para o 

abastecimento humano. 

A partir dos resultados de análise de água realizados em pontos específicos da 

rede de drenagem da bacia de captação da Barragem Mãe D'água, nos anos de 1990 e 

2001, serão apresentados dois resultados: em primeiro lugar, com a comparação dos 

resultados obtidos, nos períodos distintos, assim como a revisão bibliográfica enfocando o 

desenvolvimento da ocupação urbana e os dados populacionais da área de estudo, foi 

possível verificar a influência do crescimento populacional na qualidade da água da 

Barragem Mãe D'água. Em segundo lugar, a elaboração do Mapa Temático de Qualidade 

das Águas da Bacia da Barragem Mãe D’água, segundo o IQA, contendo os pontos de 

amostragem e os respectivos valores de qualidade ao longo da bacia estudada. 

Localização da Área de Estudo 

A área de estudo, a bacia da Barragem Mãe D’água, situa-se na divisa dos 

municípios de Porto Alegre e Viamão na vertente sul/sudeste do Morro Santana, junto ao 

Campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A maior parte da bacia está no 

município de Viamão, entre as coordenadas UTM 4.885000 e 4.910000W; 66.720000 e 

66.760000S (figura 1). Foi construída, em 1963, pelo extinto DNOS para o Instituto de 

Pesquisas Hidráulicas, com o objetivo de abastecer seus modelos reduzidos de estudo e 

pesquisa e irrigar as culturas experimentais da Faculdade de Agronomia. 
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Figura 1: Localização da área de estudo da Barragem Mãe D’água, na divisa dos 

municípios de Porto Alegre e Viamão no Rio Grande do Sul. 

A barragem tinha também outros objetivos como: criar um espelho d’água para o 

embelezamento paisagístico para o novo Campus do Vale da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, e regularizar a vazão do arroio Mãe D’água para conter as enchentes do 

Arroio Dilúvio e permitir o acesso entre o IPH e o Campus da UFRGS. 

Descrição da Área em Estudo 

Segundo as informações do Atlas Ambiental de Porto Alegre, de 1998. A área de 

estudo está localizada sobre o Escudo Riograndense, mais precisamente na sutura de Porto 

Alegre, que se caracteriza por falhas que cortam o escudo na direção sudoeste-nordeste, 

composta por rochas granitóides do complexo Canguçu. A geomorfologia é descrita como 

um platô medianamente dissecado, com colinas de topo convexo, com entalhamento entre 

40 e 80m com média densidade de drenagem de padrão radiocêntrico, com planícies e 

terraços de origem fluvial que datam de 120 mil anos. 

Na bacia de captação da Barragem Mãe D'água são encontrados dois tipos de solo. 

O Portzóloco vermelho-amarelo, substrato grandiodorito e gnaisse e o Litólico Portzóloco 

vermelho-amarelo, substrato grandiodorito monzogranito. Sobre estes solos, a vegetação 

natural é composta, basicamente por campos e matas. Nas áreas de campo, mais secas, os 

butiazeiros invadem a gramínea e nas áreas mais úmidas há a presença de florestas 
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ombrófila densa e submontanha de solos rasos com matas baixas nos morros e coxilhas e 

de solos profundos com matas altas nas encostas dos morros. 

O clima da cidade de Porto Alegre, onde está localizada da área de estudo, é 

classificado, segundo W. Koppen, como sendo Subtropical (Cfa), por registrarem 

temperatura média nos meses mais quentes superiores a 22o C e chuvas bem distribuídas 

ao longo do ano. 

O Crescimento Urbano e a Degradação Ambiental 

O desenvolvimento técnico e científico vem agredindo e alterando a natureza em 

benefício dos interesses imediatos do homem. Este, parte integrante da natureza, necessita 

dela para continuar sobrevivendo. Para tanto, sofistica os mecanismos para a extração dos 

seus recursos, mas, estes mecanismos, podem alterar de maneira profunda a 

funcionalidade harmônica dos ambientes naturais, o que vem ocorrendo de maneira 

inadvertida com a intensificação da apropriação destes recursos. 

A crescente industrialização centrada nas cidades, a monocultura, o 

desmatamento, a pecuária intensiva, a exploração dos recursos energéticos, a queima de 

combustíveis fósseis e a extração dos recursos minerais alteram de maneira significativa a 

terra, o ar e a água do planeta, levando algumas áreas a degradações ambientais 

irreversíveis. 

Nos países periféricos os problemas ambientais, principalmente os urbanos, são 

mais graves, já que se transformaram, em curto espaço de tempo, em áreas de expressiva 

industrialização através da importação de tecnologias e capital. O exemplo do Brasil é bem 

ilustrativo. A partir do Gráfico 1 é possível verificar que população urbana passou de 45%, 

em 1960 para 76% em 1991 e, aproximadamente 80% em 2000 (dados do censo 2000 do 

IBGE). O que gerou uma massa de desempregados e subempregados crônicos, que 

formam populações marginalizadas social e economicamente. 

Taxa de Urbanização Brasil 
1960

Urbana
45%Rural

55%

Taxa de Urbanização 
Brasil 1991

Urbana
76%

Rural
24%

Taxa de Urbanização 
Brasil 2000

Urbana
81%

Rural
19%

 

 Gráfico 1: Crescimento da população urbana no Brasil nos últimos 40 anos. 

O crescimento rápido das cidades não pode ser acompanhado no mesmo ritmo 

pelo atendimento de infra-estrutura. Há deficiência de redes de água tratada, de coleta e 
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tratamento de esgotos, de coleta e reciclagem de lixo, associados a uma crescente 

impermeabilização do solo, entre outros. Problemas relacionados à miserabilidade da 

população pobre, que sobrevive em péssimas condições sanitárias, em grandes 

adensamentos demográficos nos morros, mangues, margens dos rios, correndo riscos de 

toda a natureza, são quadro típico das grandes cidades brasileiras. 

Nessas cidades, outro grave problema ambiental é a expansão urbana clandestina 

nas áreas de proteção dos mananciais que as abastecem. Nestas áreas proliferam 

loteamentos com alta densidade demográfica e favelas sem nenhuma infra-estrutura urbana 

e com péssima qualidade de vida, o que compromete a qualidade da água que abastece a 

população (Ross, 1995). 

 O processo de urbanização regional mostra um território marcado pela 

segregação espacial de suas áreas habitacionais. As áreas da periferia de Porto Alegre 

contém, predominantemente, os segmentos sociais de renda mais baixa da região. A 

expansão da periferia se realiza através da contribuição sistemática das políticas públicas 

no setor habitacional. A oferta de grande número de unidades habitacionais que não 

encontram comprador no mercado, aliada a uma crescente demanda, resulta no surgimento 

de invasões, predominantemente na periferia de Porto Alegre (Panizzi in Fujimoto, 2001). 

 A situação da Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), segundo 

pesquisas realizadas pela METROPLAN de 1981 a 1991, revelou que a população 

marginalizada, excluindo o município de Porto Alegre, cresceu a uma taxa de 9,7% ao ano, 

ou seja, a população estimada nas favelas, com exceção das existentes em Porto Alegre, 

correspondia a 8,6% da população total; em 1991 esse valor passou a 13,5%. Segundo este 

mesmo estudo, existem 772 favelas no conjunto da RMPA, sendo 217 em Porto Alegre e 

505 nos demais municípios. A população total desses núcleos correspondia a 387.778 

habitantes nas favelas de Porto Alegre em 1990 e 237.451 habitantes nos demais 

municípios em 1991 ( METROPLAN in Fujimoto, 2001). 

 Nos anos 1980 e início de 1990, Porto Alegre só tem visto agravarem-se seus 

problemas sociais que cresceram no mesmo ritmo que a cidade foi se tornando uma 

metrópole de país periférico, onde só uma minoria usufrui dos benefícios da urbanização. 

 Diante deste rápido crescimento populacional, em sua maioria sem condições 

de moradia satisfatória, a habitação passou a ser um dos problemas mais relevantes na 

RMPA. Na quase total inexistência de uma política de uso e ocupação do solo, a expansão 

urbana vai ocorrer, em grande parte, em áreas impróprias ou de forma inadequada, tendo 

como conseqüência inúmeros problemas ao meio físico, à própria população assentada e 

aos poderes públicos responsáveis pelos serviços de infra-estrutura nessas áreas. 
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 Desta maneira, se constata que a grande maioria dos problemas ambientais é 

decorrente da forma como tem ocorrido o seu uso, tanto pela ocupação de áreas 

inadequadas, como pela falta de cuidados frente a determinadas áreas que requerem 

atenção especial quanto de sua ocupação. Dentre as áreas, cabe salientar aquelas com alta 

declividade ou cabeceiras de drenagem, fundos de vale, várzeas, vertentes altamente 

suscetíveis a movimentos de massa, entre outras. Não apenas a intervenção direta destas 

áreas provocam problemas ambientais, mas também a geração de resíduos e de efluentes e 

sua conseqüente necessidade de deposição final. 

  Nesse sentido, a grande maioria dos estudos que tratam dessa temática tem 

utilizado como área de estudo a bacia hidrográfica, que é uma unidade espacial onde os 

sistemas terrestres e aquáticos geograficamente definidos, compostos por sistemas físicos, 

econômicos e sociais interagem (Paula, 1997). Observa-se que tal conceito de bacia 

hidrográfica tem concepção diferente da maioria das outras definições de bacia hidrológica: 

nele convergem tanto as questões de ordem física e natural, como aquela relacionada à 

dimensão social e econômica, ou seja, a área de uma bacia hidrográfica está ligada a um 

sistema socioeconômico, que determina como as bases aquáticas e terrestres serão 

utilizadas, e, desta maneira, estão sujeita a políticas governamentais que orientam os 

padrões de uso dos recursos e de ocupação da referida área.   

A bacia de captação da Barragem Mãe D’água está assentada no espaço 

denominado de Grande Vila Santa Isabel, composta atualmente por diversas outras vilas, 

originalmente conhecida como Passo do Dorneles, terras que pertenciam a Jerônimo 

Dorneles e se estendiam desde o atual Campus da UFRGS até o centro do município de 

Viamão. Até o século XX, estas terras eram utilizadas para as charqueadas. Com a morte, a 

partilha e com a posterior sucessão entre os herdeiros de Jerônimo Dorneles, estas terras 

passaram às mãos do Poder Público do Município de Viamão em meados da década de 50. 

Com o passar do tempo, o Passo do Dorneles da condição de zona rural passou à 

condição de zona urbana, em virtude da implantação de loteamentos populares. Segundo 

dados da Prefeitura Municipal de Viamão, o primeiro loteamento de terras ocorre no final 

dos anos 50, dando início à implantação de outros loteamentos, muitos destes ocorrendo de 

maneira irregular, sem planejamento e constituindo o “Complexo Vila Santa Isabel”. 

 Neste local o processo de urbanização se acentua a partir dos anos 70, da 

mesma forma que em todo o território brasileiro, em virtude do êxodo rural causado pela 

mecanização das lavouras, base da chamada “revolução verde, que ainda hoje expulsa do 

campo grandes contingentes de trabalhadores rurais, que aumenta consideravelmente o 

fluxo migratório para a cidade de Viamão e concentrando-se, principalmente, na Grande Vila 

Santa Isabel (Gráfico 2). 
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Gráfico 2: Relação entra a população urbana e rural dos municípios de Porto Alegre e 

Viamão.  

Assim como o que ocorre em todo o Brasil, no Rio Grande do Sul, esses refugiados 

do sistema agrícola implantado desembarcam na Região Metropolitana de Porto Alegre em 

busca de oportunidades (Tabela1). Mas como não têm nenhuma habilidade ou 

especialização, são marginalizados. Sem dinheiro, não têm condições de ocuparem lotes 

urbanizados na cidade, então buscam a periferia como alternativa de moradia (Meucci in 

Fujimoto, 2001). 

 

População 
Ano 

Urbana Rural Total Migrantes % Migrantes 

1960 9.850 40.953 50.803 25.958 51,09 

1970 11.431 55.012 66.443 34.584 52,05 

1980 106.657 11.000 117.657 75.062 63,89 

1991 156.145 13.031 169.176 117.526 69,46 

1996 159.498 34.187 169.685 19.409 9,86 

Tabela 1: Crescimento populacional e migração em Viamão. Fonte: Censos Demográficos 

 do IBGE 1960,1970,1980,1991 e Contagem da População 1996. 

A ocupação da referida área, dá-se de madeira desordenada, o traçado das ruas 

não segue qualquer tipo de planejamento, os lotes vão sendo divididos conforme as 

condições do terreno e as necessidades de cada família, ocupando inclusive áreas de risco, 

encostas do morro Santana e ocasionando o desmatamento da vegetação natural, 

principalmente às margens dos cursos d’água. 
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Não houve qualquer investimento inicial de infra-estrutura por parte dos loteadores 

ou do Poder Público, sendo que até hoje a comunidade sofre com a carência de serviços de 

água, esgotos e coleta de lixo. 

Em decorrência desse tipo de ocupação ao longo do tempo, a área sofreu grande 

degradação ambiental. Nas últimas décadas, o crescimento populacional na região 

acentuou-se e, consequentemente, os problemas ambientais cresceram na mesma 

proporção. 

 As condições socioeconômicas da população brasileira se agravaram a partir 

do início dos anos 90, em virtude da intensificação das ações em prol da globalização, 

aumentando o ainda mais o número de desempregados. Isso fez crescer o contingente 

populacional marginalizado que é obrigado a migrar para as grandes cidades, buscando 

meios para sobreviver e se instalando nas áreas sem infra-estrutura, agravando desta 

maneira os problemas ambientais, como é o caso da área em estudo (Tabela 2). 

 

Código 
da Vila denominação proprietário Tempo de 

existência 
Número de 
Casas 1981 

Número de 
Casas 
1991 

Crescimen
to 
81/91 (%) 

1 V. no Jardim 
Universitário 

Público 
Municipal > 20 anos 50 237 340,0 

2 V. no Vila 
Medianeira 

Público 
Municipal 

16 a 20 
anos 10 55 450,0 

3 V. no Vila 
Schonmald 

Público 
Municipal 

16 a 20 
anos 65 119 83,1 

4 V. no Vila 
USBEE 

Público 
Municipal 

11 a 15 
anos 150 175 16,7 

5 
V. nas 
Diamantina e 
Santa Isabel 

Público 
Municipal 

16 a 20 
anos 100 214 114,0 

Tabela 2: Evolução das vilas irregulares do município de Viamão, localizadas na área de 

estudo – 1981/1991. Fonte: METROPLAN (1991) in Fujimoto 2001. 
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A Qualidade da Água e a Legislação Brasileira 

A partir de estudos sobre a qualidade das águas, pode-se avaliar o grau de 

comprometimento do meio ambiente de uma bacia hidrográfica A Lei n.º 6.938/81 do 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) diz que o meio ambiente é “o conjunto de condições, 

leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege 

a vida em todas as suas formas” (Artigo 3º, I). Também a Constituição do Brasil de 1988, no 

seu Artigo 255, estabelece que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem como de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao estado e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações”. 

 O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), através da resolução n. 20 de 

15/06/1986, no seu Art. 1º. classifica as águas doces, salobras e salinas, segundo seus usos 

preponderantes: 

As águas doces são classificadas: 

I – Classe especial – águas destinadas: ao abastecimento doméstico sem prévia ou 

com simples desinfecção; à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas. 

II – Classe 1 – águas destinadas: ao abastecimento doméstico após tratamento 

simplificado; à proteção das comunidades aquáticas; recreação de contato primário 

(natação, esqui aquático e mergulho); à irrigação de hortaliças que são consumidas 

cruas e de frutas que se desenvolvam rente ao solo e que sejam ingeridas cruas sem 

remoção de película; à criação natural e/ou extensiva (aquicultura) de espécies 

destinadas à alimentação humana. 

III – Classe 2 – águas destinadas: ao abastecimento doméstico após tratamento 

convencional; à proteção das comunidades aquáticas; recreação de contato primário 

(natação, esqui aquático e mergulho); à irrigação de hortaliças plantas frutíferas; à 

criação natural e/ou extensiva (aquicultura) de espécies destinadas à alimentação 

humana. 

IV – Classe 3 - águas destinadas: ao abastecimento doméstico após tratamento 

convencional; à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; 

dessedentação de animais. 

V – Classe 4 - águas destinadas: à navegação; à harmonia paisagística; aos usos 

menos exigentes. 
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No Art.3º., é definido os valores máximos e mínimos dos parâmetros avaliados para o 

enquadramento das águas doces. É importante ressaltar que o enquadramento das águas 

refere-se ao estabelecimento do nível de qualidade (classe) a ser alcançado e/ou mantido 

em um segmento de um corpo d’água ao longo do tempo. 

Aqui são apresentados os principais parâmetros físico-químicos mais representativos 

de poluição hídrica levados em conta no enquadramento dos mananciais hídricos (tabela 3): 

Parâmetros Classe 
especial Classe - I Classe - II Classe -III Classe - IV 

Coliformes 
Fecais Nenhum 200/100ml 1000/100ml 4000/100ml Sem 

exigência 

DBO5 20o Até 
3mg/ 1 O2

Até 
3mg/ 1 O2

Até 
5mg/ 1 O2

Até 
10mg/ 1 O2

Sem 
exigência 

OD Maior que 
6mg/ 1 O2

Maior que 
6mg/ 1 O2

Maior que 
5mg/ 1 O2

Maior que 
4mg/1 O2

Maior que 
2mg/1 O2

Turbidez _ Até 
40 UNT 

Até 
100 UNT 

Até 
100 UNT 

Sem 
exigência 

pH De 
6,0 a 9,0 

De 
6,0 a 9,0 

De 
6,0 a 9,0 

De 
6,0 a 9,0 

De 
6,0 a 9,0 

Tabela 3: Limites máximos e mínimos dos principais parâmetros que são levados em conta 

para o enquadramento das águas doces. 

 Segundo a mesma resolução no. 20 do CONAMA (1986), as águas destinadas ao 

consumo público classificam-se, também, em função do tratamento que requerem. (Tabela 

4). 

Classificação Tratamento 

Classe Especial Desinfecção 

Classe 01 Tratamento Simplificado 

Classe 02 Tratamento Convencional 

Classe 03 Tratamento Convencional 

Classe 04 Outros Usos 

   Tabela 4 – Classificação das águas doces e respectivos tratamentos.  

Principais Fontes Poluidoras da Bacia da Barragem Mãe D’água 

A poluição das águas origina-se de várias fontes, dentre as quais se destacam os 

efluentes domésticos, os efluentes industriais e o escoamento superficial urbano e agrícola; 

estando, portanto, associada ao tipo de uso e à ocupação do solo. 

Cada uma dessas fontes possui características próprias quanto aos poluentes que 

carreiam. Sendo a bacia da Barragem Mãe D’água uma área de assentamento de 

loteamentos residenciais, os esgotos domésticos são os que têm maior influência na 

poluição hídrica e apresentam, na sua composição, contaminantes orgânicos 

biodegradáveis, nutrientes e bactérias. 
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Por ser uma região quase estritamente residencial, os contaminantes industriais têm 

pouca influência sobre a poluição; estes dependem dos tipos de matérias-primas 

empregados e dos processos industriais utilizados. Assim como os efluentes industriais, o 

escoamento superficial agrícola também tem pouca participação na composição dos 

poluentes da bacia hidrológica da Barragem Mãe D’água, pois, tratando-se de uma área 

urbana, não há práticas agrícolas importantes. O escoamento superficial agrícola é 

composto basicamente pelos defensivos agrícolas e de material proveniente da erosão dos 

solos. 

Outra fonte de poluição são os contaminantes oriundos do escoamento superficial, 

que contém todos os poluentes que se depositam na superfície do solo. Quando da 

ocorrência das chuvas, os materiais acumulados em valas, bueiros, etc. são arrastados pela 

enxurrada para os cursos d’água, constituindo uma fonte de poluição tanto maior quanto 

mais deficiente for a limpeza pública. 

Índice de Qualidade das Águas (IQA) 

A partir de estudos realizados em 1970, a “National Sanitation Foundation” dos 

Estados Unidos adaptou e desenvolveu o Índice de Qualidade das Águas, que incorpora 

nove parâmetros considerados relevantes para a avaliação da qualidade das águas. O 

objetivo principal do IQA é facilitar a interpretação das informações de qualidade de água 

de, forma abrangente e útil, para especialistas ou não. 

É fundamental analisar sistematicamente todos os poluentes que possam estar 

presentes nas águas superficiais. Por isso, a CETESB e outros órgãos ambientais, que 

tratam do controle e fiscalização da qualidade das águas no Brasil e no Mundo, 

selecionaram 33 parâmetros físicos, químicos e microbiológicos de qualidade de águas mais 

representativos (Tabela 5). 

- Temperatura da Água - Resíduo não Solúvel 
- Temperatura do Ar - Turbidez 
- pH - Condutividade Específica 
- Oxigênio Dissolvido - Coloração da Água 
- Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5,20)  - Surfactantes 
- Demanda Química de Oxigênio (DQO) - Fenóis 
- Coliformes Totais - Cloreto 
- Coliformes Fecais - Ferro total 
- Nitrogênio Total - Manganês 
- Nitrogênio Nitrato - Bário 
- Nitrogênio Nitrito - Cádmio 
- Nitrogênio Amoniacal - Chumbo 
- Nitrogênio Kjeldahl Total - Cobre 
- Fósforo Total - Cromo Total 
- Ortofosfato Solúvel - Níquel 
- Resíduo Total - Mercúrio 
 - Zinco 
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 Tabela 5: Os 33 parâmetros utilizados pelo CONAMA para o enquadramento dos cursos  

d’água superficiais. 

Quando da necessidade de estudos específicos de qualidade de água em 

determinados trechos de cursos d’água ou em reservatórios, com vistas a diagnósticos mais 

detalhados, outros parâmetros podem vir a ser analisados, tanto em função do uso e 

ocupação do solo da bacia contribuinte, atuais ou pretendidos, quanto pela ocorrência de 

alguma irregularidade ou eventualidade na área em questão. 

A criação do IQA baseou-se numa pesquisa de opinião feita junto a especialistas em 

qualidade de águas, que indicaram os parâmetros a serem medidos, o peso relativo dos 

mesmos e a condição com que se apresenta cada parâmetro, segundo uma escala de 

valores. Dos 33 parâmetros indicadores de qualidade de água inicialmente propostos, foram 

selecionados nove e, a critério de cada profissional, estabelecidas curvas de variação da 

qualidade das águas de acordo com o estado ou a condição de cada parâmetro. Estas 

curvas de variação, sintetizadas em um conjunto de curvas médias para cada parâmetro, 

são apresentadas na Figura 2 

O IQA é determinado pelo produto ponderado das qualidades de água 

correspondentes aos parâmetros: temperatura da amostra, pH, oxigênio dissolvido, 

demanda bioquímica de oxigênio (5 dias, 20oC), coliformes fecais, nitrogênio total, fósforo 

total, resíduo total e turbidez (Tabela 6).  

Parâmetro analisado Ponderação 
Coliformes fecais 0,15 
Demanda Bioquímica de Oxigênio (5 dias a 20oC) 0,10 
Fósforo Total 0,10 
Nitrogênio Total 0,10 
Oxigênio Dissolvido 0,17 
Resíduo Total 0,08 
Potencial Hidrogenônico (pH)  0,12 
Temperatura da água 0,10 
Turbidez 0,08 

 Tabela 6: Taxa de ponderação para os nove parâmetros utilizados no IQA. 

A fórmula utilizada é seguinte: 

               n   
IQA =  ∏  q i Wi 
              i=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, obtido da respectiva “curva 

média de variação de qualidade”, em função de sua concentração ou medida e 

 12346 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

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, sendo que:n 

∑ Wi = 1 

i = 1 

em que: 

n = número de parâmetros que entram no cálculo do IQA. 

 

 Figura 2 – Curvas médias de variação de qualidade das águas. 

 12347



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

No caso de não se dispor do valor de algum dos nove parâmetros, o cálculo do IQA é 

inviabilizado.  

 A partir do cálculo efetuado, pode-se determinar a qualidade das águas superficiais 

que, pelo IQA, numa escala de 0 a 100, é classificada segundo a gradação na tabela 7. 

80 a 100 qualidade ÓTIMA 
52 a 79 qualidade BOA 
37 a 51 qualidade ACEITÁVEL 
20 a 36 qualidade RUIM 
0 a 19 qualidade PÉSSIMA 

  Tabela 7 – Classificação dos cursos d’água segundo o escore do IQA. 

Um importante aspecto na avaliação da qualidade da água em um corpo hídrico é 

saber a sua tendência de evolução com o passar do tempo. Entre outras implicações, isto 

possibilitará, por exemplo, que medidas preventivas sejam tomadas, constatar-se que a 

qualidade das águas esteja piorando no decorrer do tempo. 

Para a apresentar a graduação do IQA em mapas temáticos de qualidade de água, a 

CETESB adotou cinco cores distintas (figura3) para representar cada uma das cinco 

classes: 

 

Figura 3: Código de cores para graficar os resultados do IQA em mapas temáticos de 

qualidade de água. 

A Evolução da Cobertura Vegetal e da Área Urbana 

Importante para uma análise mais aprofundada do impacto causado pelo aumento da 

urbanização na qualidade da água da área de estudo, é a comparação de dados atuais com 

dados anteriores. Anterior a ocupação mais efetiva da área da bacia da Barragem Mãe 

D’água, na década de 70, os impactos à qualidade da água eram pouco sentidos. Segundo 

relatos dos moradores mais antigos, como o Sr. Aires, em cuja residência foi realizada uma 

coleta de água para análise (ponto 3): “gurizada ia tomar banho na barragem nos dias de 

verão, em suas águas tinha muito peixe, ratão e outros bichos. Era fundo e até morreu gente 

lá”. 
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Grande Vila Santa Isabel - Viamão/RS 
Área total - 396.200 m2

0
10
20
30
40
50

1966 1982 1990

Vegetação Nariva %
Área Urbana %

 

Gráfico 3: Uso do solo da Grande Vila Santa Isabel – 1966 a 1990. 

Mas com a intensificação da ocupação a partir das anos 80, áreas com vegetação 

natural são derrubadas para a construção de residências (Gráfico 3), o que dá início a um 

intenso processo erosivo, aumentando o transporte de sedimentos e outros tipos de detritos 

utilizados para a construção das casas para o leito da barragem, dando origem ao processo 

de assoreamento e o comprometimento da qualidade da água. 

 

 1966 1982 1990 Variação de 1966 a 
1990 

Cobertura (m2) vegetal 
nativa 172.347 

 
85.183 

 
74.921 

(%) sobre o total da área 43,5 22 
 

18,9 
 

 
- 97.426 m2

 

 
Urbanização (m2) 

 

 
9.905 

 
114.145 169.754 

(%) sobre o total da área  
2,5 

 
29,3 

 
43 

+ 159.849 m2

Área total (m2) 396.2000 
 Tabela 8: Relação entre a cobertura vegetal nativa e a urbanização da V. Santa 

Isabel. 

Segundo dados de uso do solo obtidos através de levantamento aerofotogramétrico 

realizados nos anos de 1966/1982/1990, apresentados no trabalho da Geógrafa Iasmine C. 

Alves: ‘Perspectiva socioambiental na Vila Santa Isabel, Viamão – RS: estudo de um caso’, 

no livro Ambiente e Lugar no Urbano – A Grande Porto Alegre (2000), observa-se que a 

cobertura vegetal natural em 1966 era de 43,5% do total da área em estudo, em 1982 

passou para 21,5% e chega a 18,9% em 1990 (tabela 8). 

A Qualidade da Água no Início dos Anos 1990 
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Foram levados em conta os dados obtidos em três pontos de amostragem, em duas 

coletas realizadas em 04/12/1990 e 23/01/1991 pelo Laboratório de Saneamento do Instituto 

de Pesquisas Hidráulicas da UFRGS - IPH. Estes pontos são coincidentes com os pontos de 

amostragem selecionados para o presente trabalho e cujas amostras foram analisadas pelo 

Departamento de Ensaios e Apoio Laboratorial da CORSAN em Março de 2002. 

Os resultados das análises das amostras de água do estudo realizado pelo IPH são 

apresentados na Tabela 9:  

Data da coleta: 04/12/1990 
Parâmetro P1 Vertedouro P2 Ponte da Carris P7Ponte das Cabras 
Coliformes fecais NMP/100ml 2,4 x 105 2,4 x 104 2,4 x 106

DBO5  mg/l O2 130,0 110,0 120,0 
Fósforo Total mg/l O2 1,530 1,270 1,825 
Nitrogênio Total mg/l O2 6,697 6,784 12,058 
OD  % O2 55,0 33,0 23,0 
pH 6,85 7,33 7,23 
Sólidos Totais mg/l 205 336 385 
Temperatura Co 29oC 27oC 27,5oC 
Turbidez NTU 21 21 22 
Data da coleta: 23/01/1991 
Parâmetro P1 Vertedouro P2 Ponte da Carris P7 Ponte das Cabras 
Coliformes fecais NMP/100ml 1,5 x 104 2,3 x 103 2,3 x 104

DBO5  mg/l O2 60,0 60,0 80,0 
Fósforo Total mg/l O2 0,560 1,380 1,240 
Nitrogênio Total mg/l O2 6,662 3,331 11,247 
OD  % O2 27,5 28,6 25,3 
pH 7,16 6,87 7,22 
Sólidos Totais mg/l 337 378 359 
Temperatura Co 26oC 23oC 26,5oC 
Turbidez NTU 33 30 17 

 Tabela 9: Parâmetros avaliados em 1990 e 1991 pelo IPH-UFRGS. 

 Os resultados apresentados acima, são de um período em que já havia grande 

degradação ambiental com indícios de um processo de eutrofização, mas a barragem ainda 

apresentava uma lâmina maior, com menor assoreamento, portanto, em melhores 

condições que atualmente. 

 Para estes dados, a seguir aplica-se o cálculo do IQA para cada ponto de coleta, 

seguindo os passos descritos no capítulo II. Os resultados estão expressos na Tabela 10: 

A fórmula utilizada é seguinte: 

                       n   
IQA =  ∏   q i W i 
                     i=1   

Data: 04/12/1990 

Parâmetro wi P-1 (qi) P- P-7 (qi) 
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2 (qi) 

Coliformes fecais  0,15 x 3 = 0,45 5 = 7,5 3 = 0,45 
DBO5 0,10 x 2 = 0,2 2 = 0,2 2 = 0,2 
Fósforo Total  0,10 x 30 = 3 38 = 3,8 38 = 3,8 
Nitrogênio Total  0,10 x 70 = 7 65 = 6,5 50 = 5,0 
OD  0,17 x 65 = 11,1 20 = 3,4 18 = 3,1 
pH  0,12 x 80 = 9,6 92 = 11 90 = 10,8 
Sólidos Totais 0,08 x 75 = 6 55 = 4,4 65 = 5,2 
Temperatura 0,10 x 9 = 0,9 9 = 0,9 9 = 0,9 
Turbidez 0,08 x 60 = 4,8 60 = 4,8 60 = 4,8 

Escore do IQA 43,05 42,50 34,25 
  Tabela 10: Escore do IQA em 1990 dos parâmetros analisados pelo IPH-UFRGS. 

Resultados do IQA de 04/12/1990: 

P1- Vertedouro = 43,05 Ù qualidade ACEITÁVEL 

 P2- Ponte da Carris = 42,50 Ù qualidade ACEITÁVEL 

  P7- Ponte das Cabras = 34,25 Ù qualidade RUIM 

 Média dos pontos = 39,93 Ù qualidade ACEITÁVEL 

Os resultados obtidos, através da média dos três pontos de amostragem 

selecionados na campanha de 1990, indicam que a qualidade da água na bacia da 

Barragem Mãe D’água era aceitável. 

O mesmo procedimento foi feito para o ano de 1991 (Tabela 11). 

Data: 23/01/1991 

Parâmetro wi P-1 (qi) P-

2 (qi) 

P-7 (qi) 

Coliformes fecais 0,15 x 6 = 0,9 10 = 1,5 5 = 0,75 
DBO5 0,10 x 2 = 0,2 2 = 0,2 2 = 0,2 
Fósforo Total 0,10 x 60 = 6 40 = 4,0 39 = 3,9 
Nitrogênio Total 0,10 x 70 = 7 90 = 9,0 55 = 5,5 
OD 0,17 x 20 = 3,4 26 = 4,42 19 = 3,23 
pH 0,12 x 92 = 11 88 = 10,6 92 = 11 
Sólidos Totais 0,08 x 55 = 4,4 50 = 4 53 = 4,24 
Temperatura 0,10 x 9 = 0,9 9 = 0,9 9 = 0,9 
Turbidez 0,08 x 50 = 4 50 = 4 65 = 5,2 

Escore do IQA 37,80 38,62 34,92 
  Tabela 11: Escore do IQA em 1991 dos parâmetros analisados pelo IPH-UFRGS. 

Resultados do IQA de 23/01/1991: 

 P1- Vertedouro = 37,80 Ù qualidade ACEITÁVEL 

 P2- Ponte da Carris = 38,62 Ù qualidade ACEITÁVEL 

  P7- Ponte das Cabras = 34,92 Ù qualidade RUIM 
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  Média dos pontos = 37,11 Ù qualidade ACEITÁVEL 

Aplicando-se o método do IQA para os dados obtidos em 1990 e 1991 e 

comparando-os, vê-se uma queda no escore dos pontos, mas, de qualquer forma pode-se 

atribuir, de maneira geral, que a qualidade da água nestes pontos da bacia se mantiveram 

estáveis, pois em 1990 obteve-se como média 39,93, valor considerado como ACEITÁVEL 

e, em 1991, a média foi de 37,11, também considerado ACEITÁVEL. 

Mas como o intervalo entre as coletas é muito pequeno, esta queda no IQA deve ser 

atribuída a variáveis climatológicas do período e não a um possível incremento populacional 

e conseqüente aumento no aporte de esgotos domésticos na área em estudo. Para se ter 

uma idéia do IQA deste período, pode-se utilizar a média das duas coletas (1990 e 1991): 

39,93 + 37,11/ 2 = 38,52 - com este escore o IQA é ACEITÁVEL. 

Como vimos anteriormente, a partir de meados de 1990, há um incremento na 

urbanização na área de estudo. Assim como em todo o Brasil cresce o desemprego, 

diminuindo a renda per capita, o que obriga que as famílias migrem para locais mais 

“baratos”, isto é, onde não haja qualquer tipo de infra-estrutura, nem mesmo as mais 

básicas como: água, esgoto, energia elétrica, coleta de lixo. Assim ocupam áreas de risco, 

na encostas dos morros, fundo dos vales, à beira dos cursos d’água. Isso vai acarretar um 

agravamento dos problemas ambientais. 

A Qualidade da Água em Março de 2002 

A grande Vila Santa Isabel, entre os anos de 1990 a 2002, cresceu mais que todo o 

município de Viamão, área onde está localizada a bacia da Barragem Mãe D’água, e este 

crescimento desordenado, pode ser constatado através da qualidade da água, já que a ação 

antrópica é a principal causa do desequilíbrio ecológico, causando danos, talvez 

irreparáveis, ao meio ambiente. 

No mês de Março de 2002, foi realizada uma campanha para coleta de amostras de 

água, ao longo de toda a bacia até o vertedouro da Barragem Mãe D’água. Os resultados 

dessa campanha são mostrados na Tabela 12 e servirão de base para a elaboração de 

Mapas Temáticos de Qualidade de Água (Figuras 4 e 5), utilizando a metodologia da 

CETESB na elaboração do IQA. 

Foram oito os pontos de amostragem realizados em 25 de Março de 2002: 

P1 – Vertedouro da Barragem Mãe D’água 

P2 – Ponte da CARRIS 

P3 – Fim da linha do lotação ( na residência do Sr. Aires) 
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P4 – Ponte da rua Beira Lago (segunda ponte) 

P5 – Rua Raul Pompéia, 167 – Vila Santa Isabel 

P6 – Travessa Lanza (bica d’água) 

P7 – Ponte da rua Beira Lago (ponte das cabras) 

P8 – Rua Urbano Marins (Olho D’água) 

As coletas realizaram-se em dia com tempo bom, com temperatura média do ar de 

33o C. O tempo nos cinco dias que antecederam a campanha de coletas de amostras de 

água apresentaram-se também bom e a precipitação do mês de Março, para a Região 

Metropolitana de Porto Alegre ficou dentro da média histórica. 

A Tabela 13 apresenta o IQA para os pontos de coleta coincidentes com os pontos 

dos anos 1990/1991: 

Data: 25/03/2002 

Parâmetro wi P-1 (qi) P-

2 (qi) 

P-7 (qi) 

Coliformes fecais 0,15 x 3 = 0,45 3 = 0,45 5 = 0,75 
DBO5 0,10 x 2 = 0,2 4= 0,4 3 = 0,3 
Fósforo Total 0,10 x 23 = 2,3 24 = 2,4 23 = 2,3 
Nitrogênio Total 0,10 x 100 = 10 100 = 10 99 = 9,9 
OD 0,17 x 5 = 0,85 14 = 2,38 8 = 1,36 
pH 0,12 x 90 = 10,1 91 = 10,9 91 = 10,9 
Sólidos Totais 0,08 x 65 = 5,2 63 = 5.04 60 = 4,8 
Temperatura 0,10 x 9 = 0,9 9 = 0,9 9 = 0,9 
Turbidez 0,08 x 58 = 4,64 59 = 4,72 60 = 4,8 

Escore do IQA 34,62 37,19 35,63 
  Tabela 13: Escore do IQA em 2002 dos parâmetros analisados pela CORSAN. 

 

Resultados do IQA de 23/03/2002: 

 P1- Vertedouro = 34,62 Ù qualidade RUIM 

 P2- Ponte da Carris = 37,19 Ù qualidade RUIM 

  P7- Ponte das Cabras = 35,63Ù qualidade RUIM 

  Média dos pontos = 35,81 Ù qualidade RUIM 

Pode-se concluir que, a partir dos dados e escores do IQA, ouve uma queda na 

qualidade da água no período 1990 para 2002 ( Gráfico 4), e que esta queda deve-se, 

provavelmente, ao aumento populacional na mesma época. Pois, em decorrência disso, há 
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um maior despejo de esgotos na rede hídrica, maior produção de lixo e outros detritos, que 

tem como destino final os cursos d’água. Todo esse processo causa importante degradação 

ambiental que afeta e compromete a saúda dos moradores locais, bem como a aspectos 

relacionados a qualidade e a biodiversidade da água do reservatório da Barragem. 

G ráfico  4 :V ariação  d o  Índ ice  d e  
Q ualid ad e d as Ág uas IQ A 
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Também constata-se, a queda de qualidade da água da bacia de captação da 

Barragem Mãe D’água, quando se analisa a média dos pontos P1, P2, e P7, (Gráfico 5): 

Gráfico 5: Média do IQA nos Pontos 
P-1, P-2, P-7 no Período1990/1991/2002
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 A seguir, são apresentados os escores do IQA para todos os pontos de coleta 

realizados em Março de 2002 (tabela 14), que servirão de base para a elaboração do Mapa 
Temático do Índice de Qualidade das Águas da Bacia da Barragem Mãe D’água (Figura 

4), que é o objetivo central deste trabalho. É importante salientar aqui, que para a 

elaboração deste tipo de cartografia, seria necessário um número maior de coletas e 

campanhas em diferentes épocas do ano. Devido ao alto custo destas análises e ao pouco 

tempo para a conclusão deste Trabalho de Graduação, foi realizada apenas uma campanha, 

que serviu para se aplicar a metodologia e se tiras algumas conclusões ao analisar os 

resultados obtidos (o valor de cada parâmetro, já está apresentado como resultado da 

aplicação do peso correspondente no cálculo do IQA): 
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 P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 
Coliformes fecais 0,45 0,45 5,25 0,45 0,45 12 0,75 0,75
DBO5 0,2 0,4 9,5 0,4 0,3 10 0,3 9
Fósforo Total 2,3 2,4 9,9 1,2 2,3 10 1,5 6
Nitrogênio Total 10 10 9 10 9,9 5,5 10 10
OD 0,85 2,38 7,65 1,7 1,36 10,2 1,7 3,4
pH 10,08 10,9 10,08 10,9 10,9 6 10,08 10,08
Sólidos Totais 5,2 5,04 4,8 4,4 4,96 5,04 6 6,8
Temperatura 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Turbidez 4,64 4,72 7,2 4 4,8 8 4,4 6,64
Escore 34,62 37,19 64,28 33,95 35,87 67,64 35,63 53,57

IQA uim 
Aceitá-

vel Boa Ruim Ruim Boa Ruim Boa 

Tabela 14: Escores do IQA dos pontos de coleta de amostras de água da campanha 

realizada em 25/03/2002 na bacia de captação da Barragem Mãe D’água, analisadas pela 

CORSAN. 

Conclusão 

 A partir dos dados analisados no presente trabalho, referente a qualidade da água de 

pontos de amostragem da bacia da Barragem Mãe D’água realizados nos anos de 1990, 

1991 e 2002, pode-se concluir que o aumento populacional desordenado em aglomerados 

urbanos sem infra-estrutura, causam sérios danos ao meio ambiente. E que, com seus 

dejetos sendo jogados nos cursos d’água o homem vêm contaminando a água que vai 

beber depois, ficando ainda, suscetível a diversas doenças causadas por esta 

contaminação. 

 Nas saídas de campo feitas na área de estudo, constatou-se que a qualidade de vida 

dos moradores das vilas que estão assentadas na área da bacia de captação da Barragem 

é precária, muitos deles ocupando áreas irregulares, morando em locais insalubres onde as 

crianças brincam na “água” onde são depositados os esgotos domésticos, ignorando o 

perigo à sua saúde. O lixo quando não é jogado diretamente nas “sangas”, fica depositado 

em lixeiras, aguardando o recolhimento e que, quando chove, é arrastado via malha urbana 

aos cursos d’água chegando até a Barragem, e daí até ao Lago Guaíba. 
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É inconcebível que locais como este, com alta densidade populacional e que é uma 

das nascentes do Arroio Dilúvio, tenha chegado ao grau de degradação em que se 
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encontra, podendo ser as suas águas, classificadas como esgoto a céu aberto, sendo sério 

risco a saúde pública. 

Atualmente há uma grande movimentação mundial de governos, cientistas e de 

grupos e pessoas engajadas na solução dos problemas ambientais, principalmente os 

ligados ao saneamento e da poluição dos recursos hídricos. Segundo matéria editada pela 

revista Isto é de 3 de Abril de 2002, apresentando pesquisa do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) em que é apontada a situação do saneamento no Brasil, 

verifica-se que são produzidos por dia 125.881 toneladas de lixo e 14,5 milhões de metros 

cúbicos de esgotos. A maior parte destes resíduos tem como destino final os lixões e os 

rios, contaminando a água, destruindo os ecossistemas e causando diversas doenças, 

principalmente às populações menos favorecidas. 

Através dos dados e informações que contam do presente trabalho, três medidas 

principais deveriam ser tomadas com relação aos problemas ambientais na área deste 

estudo, que viriam, se não solucionar, amenizar tais problemas: 

1- Implementar um programa integrado entre a Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul com as prefeituras de Porto Alegre e Viamão, Governo do Estado, através da 

Secretaria Estadual do Meio Ambiente e o programa Pró-Guaíba, visando estudos para 

implantação de sistema de coleta e tratamento de esgotos da Bacia da Barragem Mãe 

D’água.   

2- Efetuar um trabalho de recuperação da barragem com dragagem do leito já 

assoreado pelos sedimentos oriundos dos loteamentos do entorno.   

3- Elaboração de um projeto de educação ambiental, envolvendo órgãos públicos e a 

comunidade local, visando a conscientização da população para a necessidade de proteger 

o lugar onde moram e dar destino correto aos seus dejetos. Desta maneira melhorar a sua 

qualidade de vida. 
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