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Resumo : Para este trabalho foram coletadas amostras de água do Rio Doce em quatro pontos com 
diferentes características com o objetivo de avaliar as condições para manutenção da vida aquática. 
Para isso foi utilizado o Índice de Qualidade das Águas para Proteção da Vida Aquática descrito por 
Silva e Jardim(2006). Nesse índice são levados em consideração os valores normalizados das 
concentrações de amônia total e oxigênio dissolvido. Os resultados obtidos nesse estudo comprovam 
que as águas do Rio Doce estão com sua qualidade comprometida, principalmente devido ao despejo 
de esgoto domiciliar. 
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INTRODUÇÃO 
 
 O uso de índices de qualidade de água é 
uma tentativa que todo programa de 
monitoramento de águas superficiais prevê 
como forma de acompanhar, através de 
informações resumidas, a possível 
deterioração dos recursos hídricos ao longo da 
bacia hidrográfica ou ao longo do tempo, 
colaborando na construção de um sistema de 
suporte à tomada de decisões sobre a mesma 
(Toledo,2002). 
No entanto, uma dificuldade na elaboração de 
um índice de qualidade é justamente sintetizar 
em um único número uma realidade complexa. 
A elaboração de um índice de qualidade das 
águas pode ser simplificada ao levar em 
consideração somente as variáveis ambientais 
críticas que afetam determinado corpo hídrico 
em um determinado momento, dessa forma 
reduzindo o chamado efeito eclipse.  
A carência de estudos ao longo da Bacia do 
Rio Doce, em particular nas regiões noroeste 
e norte do Estado do Espírito Santo, determina 
a necessidade de estudos sistemáticos da 
qualidade da água do Rio Doce. Neste 
trabalho aplicaremos o Índice IQAPVA (Índice 
de Qualidade das Águas para Proteção da 
Vida Aquática) descrito por Silva & Jardim 
(2006), que monitora apenas os parâmetros 
de Oxigêni Dissolvido e Amônia Total, para 
avaliação da qualidade da água do Rio Doce 
na Região de Linhares - ES. Este estudo é 
necessário para avaliar as condições das 
águas do rio no aspecto de suas funções 

ecológicas de não causar efeito tóxico aos 
organismos aquáticos - já que normalmente, 
os corpos aquáticos são encarados como 
meros fornecedores de água para suprir as 
inúmeras demandas criadas pela sociedade, 
sendo que os critérios de qualidade 
comumente adotados quase nunca levam em 
consideração a manutenção da vida aquática 
nestes corpos, como estabelece a Resolução 
Federal CONAMA 357/05 para corpos d’água 
classe 2, caso do Rio Doce, mas sim a 
qualidade desta água para fins de 
potabilidade.   
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Os valores de OD em mg/L encontrados 
ficaram por muitas vezes abaixo do limite 
permitido pela Resolução CONAMA 357/05, 
que é de 5 mg/L de OD (BRASIL, 2005), para 
corpos d’água classe 2, classe em que o Rio 
Doce se enquadra. 
Para os valores de OD o ponto de 
amostragem 4 apresentou comportamento 
totalmente contrario aos demais, embora os 
valores de OD encontrados em todos os 
pontos não variasse muito. 
Para todas as campanhas os valores de 
Nitrogênio amoniacal total de acordo com o 
seu pH, estavam dentro dos limites permitidos 
pela Resolução CONAMA 357/05. 
Os valores de pH medidos ficaram dentro 
da faixa permitida pela resolução, entre 
6,0 e 9,0, para todos os pontos de 
amostragem em todas as campanhas. 
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Variação do IQApva
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Figura 1 – Variação do Operador Mínimo de 
cada ponto de amostragem em função das 
campanhas. 
 
Para operadores mínimos (OM) de 50 e 40 o 
IQApva é definido como “Regular”, para OM 
30 o IQApva é definido como “Ruim” e para 
OM de 60 é definido como “Boa” (Figura 1). 
 
CONCLUSÃO 
 O IQApva é um índice de baixo custo e fácil 
aplicação, capaz de comunicar a qualidade da 
água no que se refere à proteção da biota 
aquática, a partir da análise de apenas dois 
parâmetros, oxigênio dissolvido e amônia total. 
Quando aplicado ao Rio Doce, na região do 
município de Linhares-ES, este revelou que as 
condições para proteção da vida aquática não 
são satisfatórias. A qualidade variou entre 
“Boa” e “Ruim”, sendo que na maioria das 
campanhas os pontos de amostragem 
apresentaram uma qualidade “Regular”, sendo 
assim definido devido, principalmente, às 
concentrações de oxigênio dissolvido abaixo 
de 5 mg/L, valor abaixo do permitido pela 
Resolução CONAMA 357/05, e o que 
caracteriza um ambiente inapropriado para 
algumas espécies de peixes. Esses valores 
encontrados para os parâmetros analisados 
são oasionados principalmente devido ao 
despejo de esgoto domestico e utilização de 
fertilizantes nas plantações que margeiam o 
rio. Além da presença de águas residuárias, o 
Rio Doce vem sofrendo nos últimos anos um 
forte processo de assoreamento, devido à 
retirada da mata ciliar para ocupação de áreas 
para agricultura e de casas, que geralmente 
não possuem coleta de esgoto. 
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