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RESUMO 

A finalidade deste projeto foi o desenvolvimento de um Sistema de 

Informação para Avaliação da Qualidade da Água que propõe uma forma de 

auxílio nos cálculos dos indicadores de qualidade da água como Índice de 

Qualidade da Água (IQA) e o Índice de Estado Trófico (IET) utilizados pela 

CETESB. Baseado em nove parâmetros com diferentes pesos, o cálculo do 

IQA é complexo e longo, o que demanda tempo para efetivação e está sujeito a 

diversos pontos de falha, além de ser necessário recalcular caso uma das 

condições não seja atendida, e da mesma forma se procede ao cálculo do IET. 

O presente trabalho além de auxiliar nestes cálculos, fornece relatórios 

numéricos, gráficos e séries temporais como resultado dos dados imputados. 

Para elaboração deste sistema, foram estudados e elaborados diversos 

módulos utilizando linguagens como Hyper Text Markup Language (HTML), 

PHP: Hypertext Preprocessor (PHP), JavaScript e Structured Query Language 

(SQL) para aplicação em um ambiente web, o que permite o uso deste em 

qualquer sistema operacional e dispositivo que tenha conexão com a internet, 

sem exigência de qualquer ambiente ou instalação adicional. Os cálculos foram 

realizados com base nos métodos da CETESB e em conformidade com o 

decreto 357/05 do CONAMA e o decreto estadual de São Paulo 10755/77. 

Outra ferramenta disponibilizada é a análise de Pareto que indica os principais 

parâmetros de maior impacto na diminuição da qualidade da água. O sistema 

de informação obtido para cálculo do IQA e IET e seus relatórios foram 

aplicados em três pontos na Bacia Hidrográfica do Rio Baquirivu-Guaçu 

(BHRBG) com diferentes parâmetros de análise das águas. Os valores 

encontrados apresentaram-se em conformidade com os divulgados pela 

CETESB, qualificando assim o sistema de informação desenvolvido como uma 

ferramenta tecnológica aplicada para um ambiente web que permite calcular e 

analisar estes indicadores de qualidade de água para qualquer outra bacia 

hidrográfica. 

Palavras chave: Sistema de Informação, Qualidade de Águas, 

Engenharia de Software, IQA, IET, Bacia Hidrográfica do Rio Baquirivu Guaçu. 
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ABSTRACT 

The purpose of this project is the development of an Information System 

for Water Quality Assessment that proposes a way to aid in the calculation of 

water quality indicators such as Water Quality Index (WQI) and Trophic State 

Index (TSI) used by CETESB. Based on nine parameters with different weights, 

calculating the WQI is complex and long, which takes time to effect and is 

subject to various points of failure, and may need to recalculate if one of the 

conditions is not met, and similarly if calculates the TSI. This work also aids in 

these calculations, provides numerical reports, charts and time series as a 

result of the released data. To prepare this system were studied and developed 

several modules using languages such as Hyper Text Markup Language 

(HTML), PHP: Hypertext Preprocessor (PHP), JavaScript e Structured Query 

Language (SQL) for use in a web environment, which allows the use of this on 

any operating system and device that has internet connection, without requiring 

any additional installation or environment. The calculations were performed by 

the methods of CETESB and in accordance with CONAMA 357/05 and the 

State Decree of São Paulo 10755/77. Another tool available is the Pareto 

analysis that indicates the main parameters of greatest impact in reducing the 

water quality. The information system obtained used to calculate the WQI and 

TSI and its reports were applied at to three points in the Baquirivu-Guaçu River 

Hidrographic Basin (BGRHB) using different water analysis parameters. The 

values found presented in accordance with the results published by CETESB, 

thus qualifying the information system developed as a technological tool applied 

to a web environment that allows calculating and analyzing these indicators of 

water quality for any other basin. 

Keywords: Information System, Water Quality, Software Engineering, WQI, 

TSI, Baquirivu Guaçu River Hidrographic Basin 
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1. INTRODUÇÃO 

A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) é uma das mais 

importantes, economicamente, do país e até da América Latina. Esta região 

concentra grande parte do PIB do país que é um dos maiores do continente, 

além de concentrar grande parte dos serviços como grandes indústrias, o 

aeroporto internacional de Guarulhos entre outros. A população ocupa grande 

parte do solo usa seus recursos de forma intensa, o que impacta o meio 

ambiente. 

No conceito antrópico, a mancha urbana ocupa de forma extensiva o 

que ultrapassa os limites das cidades ligando-as de forma a mostrarem-se 

como uma única cidade explicando o conceito de Grande São Paulo. Desta 

forma a densidade de ocupação é alta e exige grande parte dos recursos 

hídricos disponíveis e o uso da água gera grande impacto sobre sua qualidade. 

A Bacia Hidrográfica do Rio Baquirivu Guaçu (BHRBG) é uma das mais 

extensas do estado com sua nascente em Arujá e sua foz, na vizinha 

Guarulhos. Como nasce próximo ao centro da cidade, o rio já chega impactado 

à Guarulhos, onde recebe a maior parte de sua carga de esgoto doméstico e 

industrial, entregando ao Rio Tietê, bacia a qual pertence, uma água altamente 

poluída, mesmo contando com pontos de água de boa qualidade como o 

reservatório do Tanque Grande, ainda neste último município, que se encontra 

dentro de região preservada e com baixa ocupação. 

Para se analisar e tomar a decisão de como agir com relação à 

qualidade da água, a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental 

(CETESB) utiliza um Índice de Qualidade de Água (IQA) que se vale de nove 

parâmetros para classificar sua qualidade conforme seus valores e pesos. Para 

ambientes como o reservatório do Tanque Grande, outros fatores são 

importantes para sua análise como a vida aquática e outros elementos como o 

fósforo, para isto o índice utilizado pela CETESB é o índice de Estado Trófico 

(IET). 

Como é demonstrado no capítulo da fundamentação teórica, os cálculos 

são longos e complexos, isto toma grande parte do tempo para se obter os 

resultados, para tanto, a informática é a proposta para o desenvolvimento de 
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um software que permitirá ganho de tempo, qualidade e armazenamento das 

informações, além de disponibilizá-las na internet, permitindo que a qualquer 

pessoa possa utilizar a plataforma com independência de dispositivo, seja ele 

celular, tablet ou computador e de sistema operacional. No terceiro capítulo é 

demonstrado como é seu desenvolvimento, os cálculos e as linguagens 

utilizadas e, finalmente, os testes que demonstram seu funcionamento, num 

comparativo com os dados fornecidos pela CETESB.  



3 
 

 
 

2. OBJETIVOS 

O objetivo geral deste trabalho é o desenvolvimento de um sistema de 

informação para auxiliar na análise da qualidade da água a partir dos 

parâmetros físico-químicos, microbiológicos e hidrobiológicos. A aplicação do 

programa será sobre os dados obtidos a partir dos pontos de monitoramento da 

CETESB, localizados na BHRBG. 

Os pontos de monitoramento, BQGU03150 e BQGU03850 localizam-se 

em área urbana, e o ponto TGDE00900 encontra-se em área rural, sendo uma 

área de proteção ambiental (CAMPOS, 2011). 

2.1. Objetivos Específicos 

O software deverá: 

1. Calcular o Índice de Qualidade de Água (IQA) à partir de seus nove 

parâmetros físico-químicos e microbiológicos; bem como classificar de 

acordo com o critério estabelecido pela CETESB; 

2. Calcular o Índice Estado Trófico (IET) à partir dos parâmetros Fósforo 

Total e Clorofila a; bem como classificar de acordo com o critério 

estabelecido pela CETESB; 

3. Avaliar os parâmetros analisados de acordo com a legislação do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 357/05 (BRASIL, 

2005), segundo a classificação do corpo hídrico de acordo com a 

legislação vigente. Cabe destacar que para o estado de São Paulo a 

legislação é o Decreto Estadual 10755/77. 

4. A partir dos índices gerados, IQA e IET, objetiva-se criar análises 

temporais no formato de relatório; 

5. Elaborar relatório de análise de Pareto, classificando os parâmetros 

analíticos que mais contribuíram para a diminuição da qualidade da 

água. 
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3. JUSTIFICATIVA 

A BHRBG possui grande extensão e área de ocupação em duas cidades 

eminentemente industriais e de serviços, com cerca de 25 km da nascente à 

foz e mais de 165km² passando por mais de 20 bairros e com influência 

antrópica de cerca de 1,3 milhão de habitantes numa densidade habitacional 

de cerca de 3100 hab/km². 

O desenvolvimento de um software que permita a identificação dos 

pontos já coletados e a interpretação de seus resultados de forma aberta na 

internet para a obtenção dos resultados de forma imediata e aplicável a outras 

bacias pode se tornar uma importante ferramenta de suporte à pesquisa na 

Gestão de Políticas Públicas relacionada aos corpos hídricos de uma Unidade 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI). 

Com o uso de uma ferramenta de suporte à coleta de dados os 

pesquisadores poderão inserir os dados de diversas bacias hidrográficas 

georreferenciadas e poderão compartilhar dados de suas pesquisas com outros 

pesquisadores formando uma rede de monitoramento tanto local como regional 

e uma base de dados ampla sobre a qualidade das águas e seus pontos de 

maior contribuição antrópica. Isto facilitará o poder público quanto ao 

planejamento de suas políticas de saneamento ambiental, ao indicar os 

parâmetros em desacordo com a legislação. 

No princípio de Pareto um pequeno número de causas (geralmente 

20%) é responsável pela maioria dos problemas (geralmente 80%). Esse 

princípio serve de base para o Diagrama de Pareto (gráfico de barras que 

ordena as frequências das ocorrências, da maior para a menor, permitindo a 

priorização dos problemas). O Diagrama é uma ferramenta que permite fácil 

visualização e identificação das causas ou problemas mais importantes, 

possibilitando a concentração de esforços sobre os mesmos (CALMON, 

NEUMANN e AGUIAR, 2013). 

A aplicação do gráfico de Pareto à análise do IQA, permitirá classificar 

os parâmetros que mais impactam na diminuição da qualidade da água de um 

corpo hídrico. 
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4. CARACTERIZAÇÃO GEOAMBIENTAL DA ÁREA DE 

ESTUDO 

4.1. Municípios de Arujá e Guarulhos 

A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) é o maior polo de riqueza 

nacional com um Produto Interno Bruto (PIB) em 2008 de R$ 572 bilhões, o 

que corresponde a 57% do total do Estado. Entre os municípios que compõem 

a RMSP estão Arujá e Guarulhos (Figura 1), que constituem as áreas objeto do 

presente estudo (SÃO PAULO, 2013). 

Arujá está situada na região nordeste da RMSP, às margens da Rodovia 

Presidente Dutra - BR 101, eixo de ligação entre as duas principais cidades do 

Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro. O município encontra-se inserido entre Alto 

Tietê e o Vale do Paraíba. Sua posição quanto ao marco zero da Capital do 

Estado de São Paulo é de 37 km. E é justamente esta uma das razões que 

tornam a cidade atrativa para a instalação de empresas, inclusive 

multinacionais. Arujá possui, ao todo, uma área territorial de 97,7 km². Deste 

total, 51 km² estão sob proteção da Lei de Mananciais, que zela pela 

preservação ambiental (ARUJÁ, 2013). 

Guarulhos é a 8ª cidade mais rica do país, com uma produção que 

representa mais de 1% do Produto Interno Bruto (PIB). Esta cidade é o 

segundo maior município paulista em população, com mais de 1.221.979 

habitantes segundo dados do Censo do IBGE (2010). Localizada na região 

norte/nordeste da Região Metropolitana de São Paulo, a cidade tem uma área 

de 319,19 km². Distante apenas 17 km do centro da maior metrópole da 

América Latina, o município encontra-se estrategicamente localizado entre 

duas das principais rodovias nacionais: a Via Dutra, eixo de ligação São Paulo - 

Rio de Janeiro e Rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Belo Horizonte. 

Conta ainda com a Rodovia Ayrton Senna, uma das mais modernas do país, 

que facilita a ligação de São Paulo diretamente ao Aeroporto Internacional de 

Guarulhos, e está a 108 km do Porto de Santos (GUARULHOS, 2013). 
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Figura 1 - Inserção de Arujá e Guarulhos na Região Metropolitana de São Paulo. 
Modificado de (OMAR, et al. 2008) 

  



7 
 

 
 

Do ponto de vista de bacias hidrográficas, os municípios envolvidos 

pertencem à Bacia do Alto Tietê (BAT), estando localizadas em sua margem 

direita. Os principais contribuintes do BAT, por ordem de dimensão, são os rios 

Pinheiros, Tamanduateí, Baquirivu Guaçu e Aricanduva (CAMPOS, 2011). 

A área de estudo corresponde a Bacia Hidrográfica do Rio Baquirivu 

Guaçu (BHRBG), que tem a nascente do rio Baquirivu Guaçu localizada na 

porção sudoeste do município de Arujá e sua foz no município de Guarulhos, 

conforme Figura 2 (CAMPOS, 2011). 
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Figura 2 - Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Baquirivu Guaçu. Adaptado de 
LabGeo (UNG, 2014) 
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4.2. Bacia Hidrográfica do Rio Baquirivu Guaçu 

De acordo com Martinez (2012), o Rio Baquirivu Guaçu atravessa o 

centro de Arujá, canalizado, entra no município de Guarulhos pelo Bairro 

Sadokim, e percorre os bairros Bonsucesso, Lavras, Jardim Presidente Dutra, 

Jardim São João, Jardim Bananal, Cumbica onde está o aeroporto 

internacional de Guarulhos, Taboão onde vira para o sul, vila Barros, Parque 

CECAP e finalmente Várzea do Palácio, onde deságua no Rio Tietê. 

Campos (2011) explica que o curso do Rio Baquirivu Guaçu nasce na 

porção mais alta de sua bacia, no município de Arujá, onde abriga 12,02% de 

sua área com 19,9km² na altitude de 775 m acima do nível do mar, e entra 

numa planície no município de Guarulhos com 719 m, o que significa uma 

queda de 2,24m/km. Seus principais contribuintes estão na margem direita com 

suas nascentes protegidas por legislação ambiental no norte deste último 

município (Figura 3). Ainda para este autor, no início da década de 1980, este 

rio teve seu regime fluvial consideravelmente alterado após a implantação do 

Aeroporto Internacional de Guarulhos/São Paulo – Governador André Franco 

Montoro. 

A BHRBG é composta por várias sub-bacias conforme ilustrado na 

Figura 3, são elas: 

 Baquirivu Guaçu (07D), no bairro Sadokim; 

 Guaraçau (08D), no bairro Mato das Cobras e Bonsucesso; 

 Raposa (09D), em Bonsucesso; 

 Lavras (10D), no bairro Capelinha; 

 Iguaraçu-Tietê (11D), em São João; 

 Cachoeira/Invernada (12D), em São João; 

 Tanque Grande (13D) no bairro de mesmo nome; 

 Capão da sombra (14D), no bairro Bananal; 

 Cachoeira / Invernada (15D), no bairro Invernada e parte do 

Cabuçu(16D); 

 Taboão (17D), no bairro de mesmo nome; 

 Vila Barros / CECAP (18 a 23D), nos bairros Bela Vista, Vila 

Barros, Vila Fátima, CECAP e São Roque; 
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 Cubica (18 e 19 E) na Várzea do Palácio; 

 Baquirivu-Mirim (17E) no bairro Nova Cumbica; 

 Cocho-Velho (17E) em Pimentas; 

 Água Chata (12E) que nomeia o bairro; 

 Piratininga(10E), também no Água Chata; 

 Aracília (07 e 08 E) no bairro de mesmo nome; 

 Baquirivu Guaçu (09, 11, 12, 13, 14, 15, 16E) pelos diversos 

bairros que este rio cruza; 

Segundo o SEADE (2013), o município de Arujá no ano de 2010 possuía 

as seguintes características: 

 Área de 96,11km²; 

 77.740 habitantes; 

 Densidade demográfica de 808,86hab/km²; 

 96,01% do município urbanizado; 

 95,99% do município abastecido de água; 

 58,30% com coleta de esgoto; 

 46,36% de participação da indústria na contribuição do PIB e 

53,41% de participação de serviços. 

Para o município de Guarulhos, relativo ao ano de 2012, tem-se as 

seguintes informações: 

 Área de 318,68km²; 

 1.247.299 habitantes; 

 Densidade demográfica de 3.913,95hab/km²; 

 100% de sua área está urbanizada; 

 97,60% do município é abastecido com água; 

 86,90% possui coleta de esgoto; 

 32,06% de participação da indústria na contribuição do PIB e 

67,92% de participação de serviços. 

Como é possível observar na Figura 4, o uso e a ocupação do solo ao 

longo da BHRBG é predominantemente de ocupação de alta densidade na 

nascente do rio Baquirivu Guaçu, em Arujá, passando por região de fábricas e 
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galpões e até o limite com a cidade de Guarulhos uma região de cultivo. No 

Bairro Sadokim, em Guarulhos, este rio passa por diversas regiões de alta 

densidade, de fábricas e galpões o aeroporto internacional de Guarulhos e 

presídios até sua foz no rio Tietê. 

Uma das sub-bacias da BHRBG, a do Tanque Grande, no bairro de 

mesmo nome ao norte, na margem direita dela, encontra-se em região de mata 

e reflorestamento que contribuem diretamente para a qualidade da água como 

mostra a Figura 4 (CAMPOS, 2011). 
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Figura 3 - Topografia da BHRBG. LabGeo UnG, 2010) 
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Figura 4 - Mapa de uso e ocupação do solo da Bacia do Rio Baquirivu-Guaçu em 
Guarulhos, Oliveira et al. (2009) e em Arujá, Emplasa (2002). 
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A drenagem da BHRBG em seus 165,5 km² possui em sua margem 

direita uma rede coincidente às rochas cristalinas (Figura 6) com maiores 

altitudes e declividades com 24 afluentes diretos e 19 na margem esquerda 

(CAMPOS, 2011) conforme Figura 5. 

A formação geológica da BHRBG é formada por colinas grandes em sua 

nascente e amplas planícies, por onde o rio Baquirivu Guaçu corre até sua 

entrada em Guarulhos. Na análise de Norte a Sul deste último município, sua 

formação é de Montanhas e morros com mais de 1000m de altitude que 

diminuem gradativamente até morros baixos e morrotes acompanhando a falha 

do Jaguari como se observa na Figura 5. Na porção central e sul desta bacia, 

sua formação acompanha a de seu nascimento, com grandes colinas e 

planícies até sua foz no rio Tietê. A hipsometria que conforma a BHRBG é 

demonstrada na Figura 6 com as evidências das cotas e o declive que o rio 

Baquirivu Guaçu performa. 
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Figura 5 - Mapa geomorfológico da Bacia do Rio Baquirivu-Guaçu (ANDRADE, 1999). 

Para compreender melhor a ocupação da BHRBG, o mapa hipsométrico 

(Figura 6) demonstra as características geológicas e geomorfológicas. Estas 

características induzem a alta ocupação nas cotas mais baixas, evidenciado na 
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Figura 4 e explicado pela Figura 6, o que diretamente influencia na qualidade 

da água. 

 

Figura 6 - Mapa Hipsométrico de Guarulhos. (LabGeo, UnG, 2011) 
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5. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo os conceitos de qualidade da água, seus cálculos e 

índices são tratados para compor a base teórica que regem estes fatores. Em 

seguida, são fundamentados os conceitos computacionais de software e seus 

componentes, permitindo a compreensão de como desenvolver um programa 

computacional que permita a automação dos cálculos segundo os métodos 

estabelecidos pela CETESB. 

5.1. Qualidade das águas 

A água na natureza possui diversos componentes, como minerais, 

elementos químicos, biológicos, como as algas. As concentrações destes 

elementos são determinantes diretos da qualidade da água.  

Existem relatos na literatura de diferentes formas de cálculo que 

expressam a qualidade de um corpo hídrico. A CETESB decidiu adotar os 

mesmos parâmetros estabelecidos pelo órgão americano denominado National 

Sanitation Foundation (NSF), criado na década de 1970. Ela estabeleceu nove 

parâmetros que estão distribuídos em três classes: Físico, Químico e 

Microbiológico (CETESB, 2011 a). Os parâmetros da primeira classe são: 

Temperatura, Turbidez e Sólidos ou Resíduos totais. Nos parâmetros da 

segunda classe são apresentados o pH, Demanda Bioquímica de Oxigênio, 

Nitrogênio Total, Fósforo Total e Oxigênio Dissolvido. Finalmente a última 

classe, dos parâmetros Microbiológicos, tem-se os Coliformes Termotolerantes 

que desde 2012 foi substituído pela análise de Escherichia Coli (CETESB, 

2012). A seguir são apresentados os significados de cada parâmetro na 

qualidade da água. 

5.1.1. Parâmetros físicos 

5.1.1.1. Temperatura (T) 

A temperatura é um parâmetro físico determinado por diversos fatores 

ambientais que a fazem variar continuamente (CETESB, 2011 b). Para von 

Sperling (2005), a  importância deste parâmetro é sua relação direta com a 

atividade biológica, absorção de oxigênio e na precipitação de compostos, além 
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de diminuir a solubilidade e aumentar a taxa de transferência dos gases. A 

temperatura é medida em graus Celsius (ºC). 

5.1.1.2. Turbidez (TU) 

A turbidez é o grau de atenuação da intensidade da luz ao atravessar 

uma amostra de água (CETESB, 2011 b). A dispersão da luz é relacionada à 

presença de sólidos em suspensão como minerais (argila, silte e outros), e 

orgânicos (algas e bactérias). Essa dificuldade de passagem causa dificuldade 

de reações como a fotossíntese e a vida aquática, além de afetar o uso da 

água (VON SPERLING, 2005). Este parâmetro é medido em Unidades 

Nefelométricas de Turbidez ou UNT. 

5.1.1.3. Sólidos Totais (ST) 

Os Sólidos Totais (ST) é a somatória de toda matéria residual após a 

evaporação de uma amostra de água. A concentração destes sólidos pode 

conferir cor, sabor e cheiro, além poder torná-la insalubre quando superior a 

4000mg/L. Quando em altas concentrações, como acima de 5000mg/L, estes 

sólidos podem provocar irritações no trato digestivo (CETESB, 2011 b). 

5.1.2. Parâmetros Químicos 

5.1.2.1. Potencial Hidrogeniônico (pH) 

Segundo von Sperling (2005), o potencial hidrogeniônico (pH) é 

concentração de íons de hidrogênio numa solução. Seu valor é baseado numa 

escala logarítmica de 0 a 14 que indica a acidez, de 0 a 6,9, ou a alcalinidade, 

de 7,1 a 14 e sendo o valor 7 como neutro. O pH afeta o equilíbrio de diversos 

sistemas químicos naturais, e afeta diretamente a fisiologia de diversas 

espécies, sendo fixado então por legislação federal entre 6 e 9 para a proteção 

da vida aquática (CETESB, 2011 b). 

5.1.2.2. Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 

A Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) é a quantidade de oxigênio 

necessária para decomposição microbacteriana de uma determinada 

quantidade de matéria orgânica em um período de cinco dias, e em 

temperatura de 20 ºC, indicado pela sigla DBO5,20 (CETESB, 2011 b). Von 

Sperling (2005) explica que para a vida microbacteriana é preciso haver 
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oxigênio e com o aumento de matéria orgânica, proporcionalmente há o 

crescimento da quantidade de organismos que consumam este material e 

mgO2/L o oxigênio, O aumento da demanda de oxigênio pode indicar o 

desequilíbrio da vida aquática resultando em odores, sabores e aparência 

desagradáveis. Sua unidade de medida é mgO2/L. 

5.1.2.3. Nitrogênio Total (NT) 

A principal fonte de nitrogênio nas águas são os esgotos sanitários que 

contém proteínas e nitrogênio amoniacal pela hidrólise da ureia. Outros 

lançamentos também contribuem para o aumento do nitrogênio nas águas 

como a indústria química, farmacêutica, frigoríficos, entre outros. Também são 

consideráveis as contribuições da troca gasosa com a atmosfera pela fixação 

deste elemento pelas algas (CETESB, 2011 b). Por se tratar de uma importante 

fonte de alimentação para plantas aquáticas, o nitrogênio é um dos principais 

responsáveis pela eutrofização deste meio, que é o crescimento excessivo 

destes organismos. O nitrogênio total calculado é o resultado da somatória do 

nitrogênio Kjeldahl (orgânico e amoniacal), nitrito e nitrato. Sua unidade de 

medida é mg/L. 

5.1.2.4. Fósforo Total (PT) 

O Fósforo aparece nas águas principalmente pela presença de esgoto 

sanitário por conta de material fecal e detergentes, mas também por pesticidas, 

fertilizantes e conservantes (CETESB. 2011 b). O Fósforo é alimento para 

algas e suas altas concentrações provocam a superpopulação delas e a 

diminuição do oxigênio. Trata-se do elemento limitante na natureza, sendo 

considerado essencial para o crescimento das algas e seres vivos em geral. É 

um importante parâmetro constituindo não só o IQA como também o IET. Sua 

unidade de medida é mg/L. 

5.1.2.5. Oxigênio Dissolvido (OD) 

A CETESB (2011 b) define que o Oxigênio Dissolvido é o fator limitante 

para a vida aquática. Para a depuração de matéria orgânica as bactérias 

utilizam o oxigênio dissolvido no processo respiratório e sua ausência reduz a 

quantidade destes seres. A altitude é uma condição que pode definir a 

solubilidade do oxigênio, sendo nas mais altas a quantidade inferior e nas mais 
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baixas a concentração deste elemento é superior. A CETESB (2011 b) ainda 

define que em quantidades inferiores a 2mg/L uma condição de Hipoxia, que é 

perigosa à vida. Sua unidade de medida é mg/L. 

5.1.3. Parâmetro Microbiológico/Hidrológico 

5.1.3.1. Coliformes Termotolerantes (CT) 

Para CETESB (2009), são micro-organismos capazes de fermentar a 

lactose, principalmente representado pela Escherechia Coli (EColi). Esta, como 

a única de origem exclusivamente fecal com altas densidades nas fezes 

humanas, além de animais e pássaros. A importância deste parâmetro é a 

indicação de contaminação por fezes e outros despejos industriais orgânicos e 

vegetais e sua medida numérica, por quantidade estimada. 

Em 2012 a CETESB alterou como parâmetro microbiológico, coliformes 

termotolerantes para Escherichia Coli (Ecoli), considerando que 20% dos 

coliformes analisados referem-se a este microrganismo. Sua unidade de 

medida é UFC/100mL. 

5.1.3.2. Clorofila a (CLa) 

Para a CETESB (2011), a clorofila a (CLa) é uma resposta do corpo 

hídrico ao agente causador do crescimento de algas, que é o Fósforo (P), desta 

forma, indica assim de forma satisfatória o agente causador, o fósforo, e o 

efeito, com a concentração de clorofila a. Deve-se ter em conta que num corpo 

hídrico, em que o processo de eutrofização encontra-se plenamente 

estabelecido, o estado trófico determinado pelo índice da clorofila a certamente 

coincidirá com o estado trófico determinado pelo índice do fósforo. 

 

5.2. Índice de Qualidade das Águas 

O Índice de Qualidade de Água, objeto de estudo deste trabalho, de 

acordo com sensu CETESB é calculado utilizando a fórmula do produtório dos 

nove parâmetros citados anteriormente, de acordo com a Equação 1. 
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Equação 1 - Fórmula do produtório do IQA. 
(CETESB, 2011) 

 

Onde: 

IQA = Índice de Qualidade das Águas, de 0 a 100; 

qi = concentração ou medida  entre 0 e 100 da qualidade do parâmetro; 

wi = peso do parâmetro entre 0 e 1 conforme sua importância global 

para a qualidade. 

O peso de cada parâmetro foi atribuído pela CETESB conforme descrito 

no Quadro 1. 

Quadro 1 - Descritivo de índices, parâmetros e pesos 

Índice Parâmetro Peso (%) 

q1 CT 15 

q2 pH 12 

q3 DBO 10 

q4 NT 10 

q5 FT 10 

q6 T 10 

q7 TU 8 

q8 ST 8 

q9 OD 17 

 

A fórmula para calculo do IQA pode ser representada pela Equação 2: 

IQA = q1
0,15 * q2

0,12 * q3
0,10 * q4

0,10 * q5
0,10 * 

q6
0,10 * q7

0,08 * q8
0,08 * q9

0,17 

Equação 2 - Equação de cálculo do IQA 

 

As curvas referentes de cada quociente (q) em função do teor 

encontrado na amostra para os nove parâmetros estão ilustrados na Figura 7. 

No caso da temperatura, a CETESB normalmente adota para os corpos 

hídricos o valor zero para sua variação. 
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Figura 7 - Valores, Unidades e curvas médias de Qualidade da Água. (CETESB, 2011) 

 

A partir destes quocientes pode-se então calcular o produtório e 

classificar a qualidade da água, conforme ilustrado na Tabela 1. 
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Tabela 1 - índices de classificação do IQA 

Categoria Ponderação 

ÓTIMA 79 < IQA ≤ 100 

BOA 51 < IQA ≤ 79 

REGULAR 36 < IQA ≤ 51 

RUIM 19 < IQA ≤ 36 

PÉSSIMA IQA ≤ 19 

 

5.3. Índice de Estado Trófico 

O Índice de Estado Trófico (IET) para CETESB (2011) “tem por 

finalidade classificar corpos d’água em diferentes graus de trofia, ou seja, 

avalia a qualidade da água quanto ao enriquecimento por nutrientes e seu 

efeito relacionado ao crescimento excessivo das algas e cianobactérias”. Os 

dois parâmetros analisados neste índice são o Fósforo Total (PT) e a Clorofila 

a. O primeiro, já descrito anteriormente, relaciona-se com o efeito de nutrir o 

meio, pois trata-se do elemento limitante na natureza. A clorofila a já é uma 

medida da consequência deste crescimento das algas e cianobactérias, ou 

seja, trata-se da medida do efeito gerado devido ao teor de nutrientes. Este 

índice possui duas fórmulas distintas para rios e lagos. 

Rios: 

IET (CL) = 10x(6-((-0,7-0,6x(ln CL))/ln 2))-20 

IET (PT) = 10x(6-((0,42-0,36x(ln PT))/ln 2))-20 

Equação 3 - Cálculo do IET para 
ambientes lóticos (rios). 

 

Para o cálculo do IET para ambientes lênticos (lagos), usa-se a equação 

4: 

IET (CL) = 10x(6-((0,92-0,34x(ln CL))/ln 2)) 

IET (PT) = 10x(6-(1,77-0,42x(ln PT)/ln 2)) 

Equação 4 - Cálculo do IET para 
ambientes lênticos (lagos). 

onde: 

PT: concentração de PT medida à superfície da água, em μg.L-1; 

CL: concentração de clorofila a medida à superfície da água, em μg.L-1; 

ln: logaritmo natural. 
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Para cálculo do IET é realizada a média aritmética simples, conforme 

Equação 5: 

IET = [IET ( PT ) + IET ( CL)] / 2 Equação 5 - Cálculo do IET por aritmética 
simples. 

 

A partir deste cálculo, e de acordo com Lamparelli (2004), o corpo 

hídrico pode ser classificado quanto ao seu nível de trofia de com a Tabela 2. 

Tabela 2 - Índices de qualificação do IET 

Ultraoligotrófico IET<=47 

Oligotrófico 47 < IET <= 52 

Mesotrófico 52 < IET <= 59 

Eutrófico 59 < IET <= 63 

Supereutrófico 63 < IET <= 67 

Hipereutrófico IET > 67 

 

5.4. Classificação dos rios 

No Brasil, o órgão responsável pela classificação e o estabelecimento 

das diretrizes ambientais dos corpos hídricos, e ainda o estabelecimento das 

condições e padrões de lançamentos em efluentes é o Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA). Este órgão criou a resolução 357, que diz “Dispõe 

sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu 

enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento 

de efluentes, e dá outras providências” (BRASIL, 2005) 

Segundo o CONAMA (2005) no artigo 2º, são adotadas as seguintes 

definições: 

I. águas doces: águas com salinidade igual ou inferior a 0,5 ‰; 

II. águas salobras: águas com salinidade superior a 0,5 ‰ e inferior 

a 30 ‰; 

III. águas salinas: águas com salinidade igual ou superior a 30 ‰; 

IV. ambiente lêntico: ambiente que se refere à água parada, com 

movimento lento ou estagnado; 

V. ambiente lótico: ambiente relativo a águas continentais moventes; 
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Ainda para este conselho, no artigo 4º da Seção I, as águas doces são 

classificadas conforme Quadro 2. 

Quadro 2 - Classificação dos rios conforme suas classes 

Classe Consumo 
humano 

Comunidades 
aquáticas 

Recreação 
de contato 

Irrigação Outros 

Classe 
Especial 

Com 
desinfecção 

Proteção e 
preservação 
do equilíbrio 
natural 

  Preservação 
dos ambientes 
aquáticos e 
unidades de 
conservação e 
proteção 
integral. 

Classe 1 Após 
tratamento 
simplificado 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

Primário 
como 
natação, 
esqui, outros 

Hortaliças de 
consumo cru 
e rentes ao 
solo 

Proteção de 
comunidades 
aquáticas em 
terras 
indígenas 

Classe 2 Após 
tratamento 
convencional 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

Primário 
como 
natação, 
esqui, outros 

Hortaliças, 
plantas 
frutíferas, 
parques, 
jardins que 
tenham 
contato direto 

Aquicultura e 
atividade de 
pesca 

Classe 3 Após 
tratamento 
convencional 
ou avançado 

 Secundário De arbóreas, 
cerealíferas e 
forrageiras 

Pesca 
amadora e 
dessedentação 
de animais 

Classe 4     Navegação e 
harmonia 
paisagística 

 

O decreto do Estado de São Paulo no 10755/77 (Enquadramento de 

corpo hídrico) na bacia do Rio Tietê em sua porção alta, na zona metropolitana, 

entre os rios que pertencem à classe 3 para o Rio Baquirivu-Guaçu e todos os 

seus afluentes, com exceção do Reservatório do Tanque Grande e seus 

afluentes até a confluência com o Rio Tietê, no Município de Guarulhos e o 

reservatório do Tanque Grande que é classe 1. 

5.5. Software de Cálculo do IQA e IET 

5.5.1. Engenharia de Software 

A engenharia se vale de métodos sistemáticos, esquemas e regras 

relacionadas ao funcionamento do software, desde sua produção até seu 
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declínio, como entende Sommerville (2007). Ele define a Engenharia de 

Software como a disciplina que está ligada à produção do software. 

Um software é definido por Sommerville (2007) como uma coletânea de 

scripts, dados de configuração, documentação e arquivos associados que 

permitam o funcionamento adequado da lógica proposta. 

O script é o elemento chave do software, ele é para Sommerville (2007) 

uma sequencia lógica de comandos em uma linguagem, com dados de entrada 

e saída que executem uma ação computacional específica, como exemplificado 

no Script 1 em linguagem JavaScript. 

1. <script type=”text/javascript”> 
2. function novaFuncao(){ 
3.     var dadoDeEntrada = prompt(“Pergunta”,”Sugestão de 

resposta”);  

4.     alert(dadoDeEntrada); 
5. } 
6. </script> 

Script 1 - Exemplo de script 

O software desenvolvido deve atender uma série exigências de técnicas 

de Engenharia de Software para cumprimento dos Requisitos Funcionais e Não 

Funcionais para obtenção dos resultados desejados. 

Ainda para Sommerville (2007), os Requisitos Funcionais (RF) definem 

as funcionalidades do sistema como deve reagir em condições específicas e 

como se comportar em determinadas situações. Podem ainda declarar o que o 

sistema não deve fazer. Os Requisitos Não Funcionais Requisitos são 

restrições sobre serviços ou funções oferecidas pelo sistema como restrições 

de tempo, de processo de desenvolvimento e de padrões. 

O projeto do software é um esquema visual que permite a criação do 

projeto antes de sua execução ou programação. A Unified Modeling Language 

(UML), para Guedes (2011) é uma linguagem visual utilizada para modelar 

softwares baseados no paradigma da orientação a objetos. O autor explica 

ainda que a programação orientada a objetos é um método de atribuir 

identidade a scripts que realizem funções específicas e pertençam a uma parte 

maior de um software. 

Dados de entrada 

Dados de saída 

Ação computacional 

Ação Computacional 
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A UML é constituída de 14 diagramas com especificidades e 

representações para diversas situações, como explica Guedes (2011). Para 

este projeto, apenas alguns diagramas serão utilizados, como o diagrama de 

sequência, de componentes e atividades. O diagrama de sequência (Figura 8) 

é um diagrama comportamental que se preocupa com a ordem temporal em 

que as mensagens são trocadas entre os objetos envolvidos em um 

determinado processo. O autor defende ainda que o diagrama de componentes 

representa, como diz o nome, os componentes (Figura 9) do sistema quando 

da implantação de seus módulos de programação como scripts, formulários, 

arquivos, entre outros e por fim, o diagrama de atividades (Figura 10) descreve 

os passos a serem percorridos para a conclusão de uma atividade específica. 

 

Figura 8 - Diagrama de Sequência 

 

Figura 9 - Diagrama de Componentes 

 



28 
 

 

 

Figura 10 - Diagrama de Atividades 

Para verificar se as funcionalidades estabelecidas para a construção do 

software foram executadas a contento, Sommerville (2007) define que Teste de 

Software é uma das partes mais importantes na Engenharia de Software, pois 

por meio de sua realização é possível avaliar a qualidade e a confiabilidade do 

software. 

A implantação e operação do sistema pertencem a fase final. Engholm 

Jr. (2010) explica que estas fases não se restringem à tarefa de instalação, 

mas também o treinamento, comunicação, verificação e validação em ambiente 

de produção. 

Para o autor op. cit. a implantação, além da instalação do sistema, 

também estipula o hardware envolvido. O treinamento deve envolver o público 

alvo que irá operar o sistema e o manual de operações. A comunicação 

envolve o processo de tornar acessível a todos, e a explicação do objetivo do 

sistema. Na validação os resultados inseridos devem responder aos resultados 

esperados, neste caso, divulgados pela CETESB. 
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As linguagens utilizadas são todas livres e de uso na internet, que assim 

como na Engenharia de Software, elas devem atender outros requisitos do 

sistema para obtenção dos resultados. 

 

5.5.2. HTML 

Para o World Wide Web Consortium ou W3C define o HTML como uma 

linguagem de publicação de conteúdo como textos, imagens, vídeos e outros, e 

marca com estilos como tamanho de fontes, cores e posições, criado em 1989 

por Tim Bernes Lee no CERN (Organização Europeia para a Pesquisa 

Nuclear), Suíça. 

O HTML se caracteriza pelo hipertexto ou o nó que liga um documento a 

outro, isto permite ligações de documentos internos no mesmo domínio ou sítio 

(site) e outros externos por meio de marcações específicas para este fim. Esta 

linguagem foi desenvolvida para ser independente de plataforma ou qualquer 

outro meio de acesso à internet. (W3C, 2014). 

Veja o exemplo no Script 2 e seu resultado na Figura 11. 

7. <html> 
8. <body> 
9. <head> 
10. <title>SisAQuA</title> 

11. </head> 

12. <body> 

13. <h1>SisAQuA</h1> 

14. <form method="post" name="Formulario" 

action="processar.php"> 

15. Texto:<input type="text" name="texto"> 

16. <input type="submit" value="ok"> 

17. </form> 

18. <hr> 

19. </body> 

20. </html> 

Script 2 - Exemplo de código HTML 
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Figura 11 - HTML renderizado no navegador Safari 

 

5.5.3. PHP 

O grupo de desenvolvimento do PHP (PHP, 2014) define a linguagem 

como Processador de Hipertexto, uma linguagem de ampla utilização, 

interpretada, especialmente para ambientes Web e que pode ser misturada ao 

html e que tem por objetivo a geração de páginas dinâmicas e processadas no 

servidor. 

Ainda para o autor, o PHP se caracteriza por ter sintaxe semelhante ao 

C, o que lhe confere grande velocidade de processamento. Por estas 

características, o atendimento aos Requisitos Não Funcionais, o PHP foi 

escolhido, além de ser cross plataform, ou seja, por ser instalado em qualquer 

sistema operacional. 

No Script 3, é possível notar os elementos marcados, que igualmente 

foram marcados no HTML (Script 2), a origem dos dados. 

1. <?php 
2. $recebe = $_POST['texto']; 
3. mysql_connect('localhost','root',''); 
4. mysql_select_db('teste'); 
5. $q = mysql_query("INSERT INTO entidade 

(atributo_descr) VALUES ('$recebe')"); 

6. if($q==true) 
7. echo " Foi digitado \"$recebe\" e o sistema gravou no 

Banco de Dados com sucesso!"; 
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8. ?> 
Script 3 - Codificação PHP para receber os dados do HTML e gravar no Banco de 

Dados 

5.5.4. JavaScript 

O JavaScript para Silva (2011) foi desenvolvido para fornecer um meio 

de adicionar interatividade a uma página da web, que é executada no lado do 

cliente e pode ser escrita junto do HTML. Esta linguagem tem como 

característica a possibilidade de utilizar o poder de processamento do cliente e 

interagir com os dados dele antes de ser enviado para o PHP e o BD, conforme 

Script 4 e Figura 12. 

1. <script type="text/javascript"> 
2.  function verificaTexto(){ 

3.   var texto = document.Formulario.texto.value; 

4.   if(texto===""){ 

5.    alert('Por favor, preencha o campo 

Texto.'); 

6.    return false; 

7.   } 

8.  } 

9. </script> 
Script 4 - Código JavaScript de verificação de preenchimento do HTML 

 

 

Figura 12 - Alerta dados pelo JavaScript que impede a gravação de registro vazio no 
Banco de Dados 

5.5.5. Banco de Dados 

Banco de Dados (BD) é um software que permite o armazenamento de 

dados que possam ser recuperados, alterados, excluídos e ordenados de 

forma a atenderas relações entre as entidades e suas tuplas (TEOREY, 

LIGHTSTONE E NADEAU, 2006), representado pelo Modelo de Entidade 

Relacional (MER) que para estes autores é um diagrama composto de 

entidades, que são os principais objetos de dados sobre os quais os dados são 

coletados e armazenados, representado por um retângulo com os meta dados 
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inseridos nele; os relacionamentos que representam associações entre as 

entidades e suas dependências; e os atributos que descrevem as 

características das entidades, conforme Figura 13 e 14 com o registro inserido 

pelo PHP. 

entidade 

atributo_id 

atributo_descr 

atributo_descr 
 

 

entidade2 

atr_id 

atr_descr 

atr_descr 

atr_descr 

atributo_id 
 

 

Figura 13 - Modelo de Entidade Relacional do Banco de Dados 

 

 

Figura 14 - Registro IQA realizado pelo PHP no Banco de Dados 

 

5.5.5.1. Modelo do Banco de Dados 

O Modelo de Entidade Relacional (MER) é um esquema conceitual das 

entidades que são as tabelas e seus relacionamentos, dependências. Este 

modelo permite a compreensão dos dados e seus tipos e as relações entre os 

dados das tabelas, conforme Figura 15. 

Relacionamento 
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Figura 15 - Modelo de Entidade Relacional 

 

O Dicionário de Dados é um relatório que informa o nome do campo em 

determinada tabela do Banco de Dados, o tipo de dado, como numérico, texto 

ou chave de relacionamento (chave primária), e os comentários auxiliares na 

identificação da utilidade do campo, conforme indica a Tabela 3. 

Tabela 3 - Dicionário de dados 

Nome da tabela 

Nome da Coluna Tipo de dado Nulo 
 

Comentários 
 

iet_id 

Três letras para identificar a 
tabela, um separador (_) e o 
nome do campo 

bigint(20) 

small, int ou big, com 
respectivamente 6, 11 
ou 20 dígitos 

Não   

Identificador do 

código do IET 

Explicação do que se 
refere o dado 

  

iet_fosforo  varchar(11)  Não    
Carga de fósforo 

total (PT)  
  

iet_clorofila  varchar(11)  Não    
carga de 

clorofila a (CLa)  
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iqa_id  bigint(20)  Não    

Número do 

identificador 

relativo  

  

Qual é o campo que é utilizado como chave de identificação 

Nome da chave Tipo Único Pacote Coluna Qtde  Nulo 

 
PRIMARY BTREE Sim Não iet_id 6  Não   

 

5.5.6. Softwares de Qualidade de Águas na Literatura 

Na literatura são descritos algumas propostas de softwares para o 

cálculo de indicadores de qualidade de água, em especial o IQA. Tais 

propostas podem funcionar na forma de arquivo executável, como é a caso do 

programa IQAData, um software livre usado para interpretação de qualidade da 

água (POSSELT & COSTA, 2010). Ele foi criado para o desenvolvimento e a 

aplicação do índice de qualidade da água (IQA), tendo como referência o 

modelo adotado pela National Sanitation Foundantion (NSF), nos Estados 

Unidos. Trata-se de software registrado no INPI 10670-2, porém é um software 

livre e disponível desde outubro de 2010 no endereço 

http://www.unisc.br/ppgspi para download. Um aspecto positivo deste software 

é que ele permite aplicar o modelo original da NSF, ou desenvolver novos 

modelos de qualidade mais adequados a realidade de cada projeto de ensino 

ou pesquisa. Podem ser usadas treze variáveis: temperatura, oxigênio 

dissolvido, coliformes termotolerantes, demanda bioquímica de oxigênio, 

fósforo total, nitrogênio total Kjeldahl, nitrato, nitrito, nitrogênio amoniacal, 

nitrogênio total (somatório de nitrogênio total Kjeldahl, nitrato e nitrito), pH, 

sólidos totais dissolvidos e turbidez. 

Matos, Silva, e Melo (2003) relatam o desenvolvimento de um software 

com o objetivo de facilitar os cálculos da quantificação do IQA. O programa 

computacional foi desenvolvido em Pascal Objeto no ambiente Delphi
® 

5. A 

interface de comunicação com o usuário, segundo os autores é relativamente 

simples onde o mesmo informa os dados obtidos do gabarito de análise de 

qualidade de água. Como resultado final, o software classifica a amostra de 

acordo com os níveis de qualidade de excelente a muito ruim. O programa 

ainda imprime relatório com os valores de cada parâmetro junto com a 

http://www.unisc.br/ppgspi
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classificação da água. No entanto, os autores não disponibilizam acesso do 

software, e nem mesmo informam link de acesso na internet. 

 Um dos poucos programas disponíveis na web para cálculo do IQA é 

denominado BasIQA, que além de realizar o cálculo do IQA, o sistema permite 

gerar um relatório técnico possibilitando um melhor controle das amostras 

(Grunitzki et al., 2013). O sistema pode ser acessado pelo endereço: 

http://bsi.ceavi.udesc.br:8080/basiqa, a partir de qualquer navegador atual, fato 

este que foi realmente confirmado. O software é desenvolvido em linguagem de 

programação Java, com o auxílio do ambiente de desenvolvimento integrado 

NetBeans 7.2.1 e JDK 1.7. A interface gráfica utiliza o framework JSF e 

componentes da biblioteca de componentes ricos PrimeFaces 3.4. A aplicação 

é desenvolvida e testada para rodar nos servidores GlassFish 3.1 e Apache 

TomCat 7.0.27.0.0. Para geração do relatório PDF, é utilizado o framework 

iReport 4.5.1. Com relação à inserção de dados, o programa apresenta pontos 

a serem melhorados referentes aos parâmetros oxigênio e nitrogênio. Na tela é 

solicitada a porcentagem de saturação de oxigênio, quando o parâmetro 

analisado é o oxigênio dissolvido. Neste caso, a altitude e temperatura da água 

são variáveis importantes para o cálculo. No caso do nitrogênio total, deveriam 

ser solicitados os parâmetros separados como nitrogênio Kjeldahl, nitrito e 

nitrato. Neste último caso não é tão crítico, pois esta soma pode ser feita 

previamente. O sistema gera um relatório com os resultados de análise 

digitados pelo usuário, bem como uma classificação individual de cada 

parâmetro de acordo com a resolução 357/2005 do CONAMA. 

Outro programa disponível na web para cálculo do IQA, usando a 

metodologia CETESB e denominado “Sobre as águas” pode ser acessado no 

endereço: http://sobreasaguas.info/iqa_cetesb.aspx (SOBRE AS ÁGUAS, 

2011). Os nove parâmetros usados pela CETESB são inseridos em uma tela 

inicial, Aqui também cabem às mesmas observações feitas anteriormente para 

o oxigênio dissolvido, em porcentagem de saturação e nitrogênio total para a 

entrada de dados. Como aplicação, o software propõe um artifício de 

redistribuir os pesos dos parâmetros em função da quantidade de dados de 

entrada. Segundo os autores, trata-se de uma ferramenta importante nos casos 

em que não se tem os resultados dos nove parâmetros, mas destacam que os 

http://sobreasaguas.info/iqa_cetesb.aspx
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resultados não devem ser compreendidos da mesma maneira. O programa 

permite apenas o cálculo do IQA e não são gerados relatórios de análise. 

Existe a possibilidade de aquisição de software da empresa TI Solution 

que permite, além do cálculo de IQA, a superposição de layers (condicionantes 

ambientais, hidrografia, bacias hidrográficas, declividade) utilizados para definir 

os pontos de amostragem (TI SOLUTION, 2014). Eles afirmam que é possível 

também a integração com o Google, georreferenciando os pontos de 

amostragem. São gerados dois tipos de gráficos: IQA por ponto de coleta e 

resultados por parâmetros. Ainda segundo informações da empresa, é possível 

cruzar os dados de padrões da qualidade das águas com informações do perfil 

censitário, como: condições de ocupação do ponto, condições de saneamento, 

abastecimento de água, moradores, tipos de residência e grau de escolaridade 

e instrução. 

 

6. MATERIAIS E MÉTODOS 

O levantamento de dados referente aos parâmetros físico-químico, 

microbiológicos e hidrológicos que constituem o IQA e IET serão obtidos a 

partir dos relatórios anuais da CETESB para o período de 2011 a 2013 nos três 

pontos de coleta da BHRBG, BQGU 03150 na divisa de Arujá com Guarulhos, 

TGDE 00900 em neste segundo município, no bairro Tanque Grande e ainda 

neste município, em sua foz na divisa com São Paulo, o TGDE 03850. Com 

estes dados serão elaborados os trabalhos de tabulação e organização dos 

dados para comparar e validar os dados fornecidos pelo software. 

A análise dos dados será feita sobre os mapas temáticos de Geologia, 

Geomorfologia, Pedologia, Uso da Terra e Hidrografia da BHRBG nos 

municípios de Arujá e Guarulhos, para então ser realizada a integração e 

interpretação de forma aplicada. 

Para o desenvolvimento do software serão utilizadas linguagens para 

disponibilidade na internet como HTML, PHP, MySQL, Javascript e AJAX, além 

de técnicas de Engenharia de Software como análise de requisitos, MER e o 

plano de testes para validação dos dados. 
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6.1. Engenharia de Software 

A modelagem do sistema seguiu os padrões estabelecidos pelos 

estudos da CETESB para cálculos do IQA e do IET. Desta forma o projeto teve 

como requisitos: 

6.1.1. Requisitos Funcionais 

Os Requisitos Funcionais (RF) são os pontos de observação sobre as 

funções que o software deve ter. Neste projeto, os RF foram divididos em duas 

partes; a parte da estrutura do programa e a parte dos cálculos que ele deve 

atender. 

6.1.1.1. Estrutura 

RF1. O sistema deve solicitar usuário e senha para entrar; 

RF2. Novos usuários podem se cadastrar; 

RF3. O sistema deve conter proteções para evitar injeções de SQL e PHP a 

fim de evitar invasões; 

RF4. Deve seguir os preceitos trabalhar em camadas distintas para: 

RF4.4. Acesso ao sistema; 

RF4.5. Conexão com o Banco de Dados; 

RF4.6. Sistema de login; 

RF4.7. Área administrativa do sistema; 

RF4.8. Armazenamento de imagens; e, 

RF4.9. Armazenamento de documentos. 

RF5. Ao tentar acessar as camadas que não seja pelo sistema, deve-se 

remover e encaminhá-lo para a página inicial a fim de proporcionar a 

proteção dos arquivos; 

RF6. A segurança de acesso deve ser feita por criptografia de dados. 

6.1.1.2. Cadastro de dados 

RF7. O sistema deve conter um formulário para preenchimento dos dados do 

pesquisador; 

RF8. Os dados coletados e analisados podem ser inseridos em um formulário 

que permita o uso dos dados disponíveis, considerando os demais como 

não preenchidos segundo os critérios da CETESB; 
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RF9. O item de preenchimento do Nitrogênio Total deve ser calculada a média 

automaticamente pelo preenchimento dos campos Nitrogênio Kjedahl, nitrito 

e nitrato; 

RF10. O formulário deve conter espaço reservado para observações sobre a 

amostra. 

6.1.1.3. Cálculos 

RF11. O sistema deve coletar os dados registrados pelo pesquisador e calcular 

o IQA e o IET pelo método da CETESB; 

RF12. O pesquisador deve ter acesso aos resultados com informações sobre 

os dados digitados e o resultado em página específica por amostra; 

RF13. O sistema deve gerar um relatório por amostra com os dados inseridos, 

os cálculos do IQA e IET, um gráfico de Pareto com a classificação de qual 

parâmetro mais impacta a qualidade dos índices e uma série temporal das 

amostras coletadas por pesquisador; 

RF14. O relatório deve ser gerado no formato pdf (portable document file) e 

estar disponível em um endereço fixo com o link no próprio documento de 

forma a torna-lo público para consulta sem a necessidade de cadastro e 

identificação para baixá-lo. 

6.1.2. Requisitos Não Funcionais 

Os Requisitos Não Funcionais (RNF) são aqueles que exprimem o 

software quanto ao seu funcionamento, sendo eles: 

RNF1. Seguir o padrão de cálculos do IQA e IET estabelecidos pela CETESB; 

RNF2. Ser um ambiente seguro para garantir que os dados gerados pelos 

pesquisadores sejam confiavelmente disponibilizados para terceiros; 

RNF3. Ser independente de plataformas operacionais e tecnologias específicas; 

RNF4. Ter desempenho rápido para que permita qualquer dispositivo trabalhar 

como computadores, tablets e smartphones; 

RNF5. Permitir que novos pesquisadores se inscrevam e editem seus dados de 

forma autônoma; 

RNF6. Ter usabilidade simples e intuitiva; 

RNF7. Permitir a consulta pública, apenas com um simples cadastro. 
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6.1.3. Arquitetura do sistema 

O diagrama que representa a arquitetura do sistema demonstra de forma 

simplificada os componentes do sistema e suas possibilidades de operação. A 

Figura 16 demonstra estes componentes e suas ligações. 

 

Figura 16 – Diagrama de Componentes do Sistema 

 

Os arquivos foram organizados em diferentes pastas e estas são 

protegidas por programação, que impedem o acesso por acesso direto (copiar 

o endereço), como demonstrado na Figura 17. 
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Figura 17 - Sistema de camadas em pastas. RF4. 

 

6.1.4. Diagramação do sistema 

O Diagrama de sequência é um esquema que indica o fluxo das 

informações dentro do sistema. Todo o sistema foi projetado conforme a Figura 

18 para que qualquer dispositivo possa acessar o software. Este esquema 

permite a gravação e interpretação dos dados de forma independente e segura, 

caso o sistema deixe de responder, assim, o usuário sempre poderá acessar 

parte do sistema ainda que não esteja totalmente funcional. 
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Usuário Apresentação (HTML) Negócios (PHP) Persistência (BD)

Acesso ao sistema

Envio de dados ao PHP

Condições

Busca de dados

Resposta dos dados

Respostas com dados

Resposta das condições

Apresentação ao usuário

Apresentação ao usuário

 

Figura 18 - Diagrama de Sequência dos dados no sistema 

 

Para acessar o sistema de forma segura, o usuário precisa estar 

cadastrado e inserir o e-mail e senha correspondente. O usuário irá acessar a 

interface gráfica (HTML), como mostrado na Figura 11, e o ambiente com as 

regras, a programação (PHP), recebe os dados e busca no Banco de Dados 

(BD). Caso os dados sejam correspondentes, o sistema permite acesso. Esta 

atividade é ilustrada na Figura 19. 

Para melhorar a segurança contra injeções de SQL e PHP que são 

técnicas de programação para se tentar invadir o sistema. Elas são 

basicamente a utilização dos campos de entradas de dados, como o de login e 

senha, para escrever instruções na linguagem de programação do sistema que 

realizem tarefas indesejadas como pequenos programas que realizem ações 

repetitivas. Estas ações podem ser impedidas pelo Script 5. 

$email = addslashes(trim($_POST['usu_email'])); 

$senha = sha1(addslashes(trim($_POST['usu_senha']))); 

Script 5 - Script anti injeção SQLe PHP 

 

As funções addslashes e trim servem para adicionar barras (/) e cortar 

espaços, respectivamente. 
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Entrada de e-mail

Entrada de senha

Localizar email no BD

Existe o e-mail na Base de Dados?

Localizar senha do e-mail existente

Localizar a senha deste e-mail

Informar erro; Redirecionar para início

Criar sessão; Redirecionar para área administrativa

 

Figura 19 - Esquema de acesso ao sistema 

 

Todos os dados são gravados e solicitados ou enviados pela camada de 

regras, ou a programação (PHP), para o Banco de Dados e retorna novamente 

à camada de regras e esta ao usuário, novamente, como ilustra a Figura 11. 

Para gerar os relatórios, o processamento segue a regra ilustrada na Figura 20. 

Para o usuário obter o arquivo em formato PDF, todos os dados coletados no 

Banco de Dados são reprocessados e geram arquivos externos que são 

chamados a compor o arquivo final em PDF. 
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Buscar dados no BD

Calcular parâmetros do IQA, IET e série histórica

Gerar arquivos externos (TXT) com os nomes das imagens dos gráficos

Gerar as imagens dos gráficos

Criar o formator do relatório e chamar arquivos TXT e imagnes

Chamar a classe externa geradora do PDF

Gerar o arquivo PDF com os dados, gráficos e ordem de Pareto

 

Figura 20 - Esquema de geração dos relatórios 

 

6.2. Linguagens 

Para atender às especificações do sistema, conforme os Requisitos 

Funcionais e Não Funcionais descritos, o sistema foi desenvolvido utilizando as 

seguintes linguagens. 

O sistema foi desenvolvido em linguagens baseadas no funcionamento 

cliente – servidor. As linguagens utilizadas foram o HTML para estruturação e 

marcação das páginas, PHP para o modelo de negócios, ou seja, a 

programação, AJAX para comunicação assíncrona com o sistema, Banco de 

Dados MySQL e folha de estilos do html CSS. 
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6.3. Banco de Dados 

O MySQL foi escolhido como Banco de Dados do sistema por sua 

velocidade de resposta superior e robustez. A conexão com o Banco de Dados 

é feita por script independente e em pasta protegida como mostra o Script 6, a 

pasta “conecta”. 

1. <?php 
2. $conecta = mysql_pconnect("ip do BD", "usuário", 

"senha do BD"); 

3. mysql_select_db("nome do BD"); 
4. ?> 

Script 6 - Conexão com o Banco de Dados 

 

6.3.1. Dicionário de Dados 

O Dicionário de dados descreve o nome da tabela do banco de dados, 

os nomes das colunas do banco de dados, o tipo de dados contido, como 

número inteiro ou textual e seu tamanho, se o campo pode ser nulo, isto é, não 

conter dados e um breve comentário explicativo a que se destina este campo, 

como mostra a Tabela 4. 

Tabela 4 - Dicionário de Dados da tabela IET 

iet 

Coluna  Tipo  Nulo  

 

Comentários  

 
iet_id  bigint(20)  Não    Identificador do código do IET    

iet_fosforo  varchar(11)  Não    Carga de fósforo total (PT)    

iet_clorofila  varchar(11)  Não    carga de clorofila a (CLa)    

iqa_id  bigint(20)  Não    Número do identificador relativo    

 

6.4. Programação para gravar, ler e calcular 

Para gravar as fórmulas, o script PHP recebe os dados inseridos no 

HTML e validados pelo JavaScript e grava no Banco de Dados conforme Script 

7 e 8: 

$iqa_od = filter_input(INPUT_POST,'iqa_od'); 

Script 7 - Recebimento dos dados do HTML do parâmetro OD 
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$gravaIQA = mysql_query("INSERT INTO iqa (iqa_od, iqa_ecoli, [...] 

iqa_resp) VALUES ('$iqa_od','$iqa_ecoli',[...],'$iqa_resp')"); 

Script 8 - Gravação dos dados recebidos (Figura 11) no Banco de Dados 

Alguns parâmetros como o Nitrogênio Total (NT) são verificados e 

somados automaticamente pelo JavaScript conforme Script 9. 

1. function somaNitrTot(){ 
2.     var nk = Number(document.getElementById('iqa_nk').value); 
3.     var nitrito = 

Number(document.getElementById('iqa_nitrito').value); 

4.     var nitrato = 
Number(document.getElementById('iqa_nitrato').value); 

5.     document.getElementById('iqa_nt').value=nk+nitrito+nitrato; 
6. } 

Script 9 - Somatório dos parâmetros do Nitrogênio Amoniacal, Kjeldahl, Nitrito e Nitrato 
automatizado pelo JavaScript 

 

6.5. Cálculo dos parâmetros do IQA 

Como é demonstrado na Fundamentação Teórica, o item IQA, o cálculo 

é um produtório de nove parâmetros, Oxigênio Dissolvido, Temperatura, 

Coliformes Fecais, Potencial Hidrogeniônico, Demanda Bioquímica de 

Oxigênio, Nitrogênio Total, Fósforo, Turbidez e Sólidos Totais, que seguem. 

6.5.1. Oxigênio Dissolvido  

A Equação para cálculo do Oxigênio Dissolvido conforme a CETESB 

está na Equação 6. 

Equação 6 – Cálculo do Oxigênio Dissolvido 

odTeorico = (14,62 - (0,3898 * Temperatura) + (0,006969 * 

(Temperatura2)) - (0,00005897 * (Temperatura3))) * ((1 - (0,0000228675 

* Altitude))5,167) 

odCalculado = (ValorOD * 100 / odTeorico)0,17 

 

No PHP a equação para cálculo do Oxigênio Dissolvido está no Script 

10. 

$odTeorico = (14.62 - (0.3898 * $iqa_temp) + (0.006969 * 

(pow($iqa_temp,2))) - (0.00005897 * (pow($iqa_temp,3)))) * pow((1 - 

(0.0000228675 * $iqa_alt)),5.167); 

$odCalc = ($iqa_od * 100/$odTeorico); 

Script 10 - Script do cálculo do Oxigênio Dissolvido no PHP 
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Seguindo os exemplos da Equação 6 e Script 8, os demais cálculos são 

realizados e validados pelos resultados divulgados pela CETESB. 

6.6. Testes 

Para verificação do funcionamento adequado do sistema, foram 

realizados testes que atendam os Requisitos Funcionais e Não Funcionais, 

testes de usabilidade, integridade e principalmente testes de resultados. 

A finalidade dos testes de software é a verificação do atendimento aos 

Requisitos Funcionais e Não Funcionais pelo projeto elaborado e a validação 

dos resultados conforme esperado. 

Para verificação dos valores calculados pelo sistema foram inseridos os 

valores e os resultados divulgados pela CETESB nos meses de maiores e 

menores volumes de chuva dos anos 2010, 2011, 2012 e 2013 em todos os 

pontos da BHRBG na divisa Arujá e Guarulhos, no Tanque Grande neste último 

município e na divisa dele com São Paulo em sua foz no rio Tietê. 

 

7. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Inicialmente serão descritos os resultados referentes ao 

desenvolvimento do software referente ao atendimento dos Requisitos 

Funcionais e Não Funcionais para o atendimento às necessidades dos cálculos 

do IQA e IET. 

 

7.1. Resultados obtidos 

O acesso ao sistema se dá pelo endereço www.intersist.com.br/sisaqua. 

A interface do sistema é simples e intuitiva, que solicita de imediato o login e 

senha ou o cadastro de usuários novos, como ilustra a Figura 21. 

http://www.intersist.com.br/sisaqua
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Figura 21 - Acesso ao sistema 

 

O cadastro é simples e tem por objetivo identificar o autor dos dados e a 

senha para protegê-los de alterações não autorizadas. Cabe ressaltar que a 

senha é protegida por criptografia de 40 bits, desta forma a senha fica 

protegida de acesso até pelo administrador do sistema. 

Após o cadastro, o pesquisador usuário, poderá entrar no sistema, como 

mostra a Figura 22 e 23. 
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Figura 22 - cadastro no sistema 

 

 

Figura 23 - sistema de autenticação de usuário 

 

Após entrar no sistema, ele confirma o nome do usuário e exibe um 

menu de opções para que possam ser realizadas as ações desejadas como 
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inserir os dados para cálculo do IQA ou IET e seus relatórios, como mostra a 

Figura 24. 

 

Figura 24 - Menu de opções do sistema 

 

Ao clicar no item Inserir dados do IQA uma página com os parâmetros 

analisados para cálculo do IQA é aberta, como mostra a Figura 25. 
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Figura 25 - Página com os parâmetros que compõe o IQA 

 

Observe que o ícone  é uma ajuda do sistema para que o 

pesquisador possa classificar o recurso hídrico conforme as regras do 

CONAMA. Ao clicar uma pequena janela é aberta para alertá-lo, como mostra a 

Figura 26. 
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Figura 26 - Ajuda para classificação do recurso hídrico 

 

O tópico Nitrogênio Total está identificado como automático, pois 

depende do preenchimento dos dados do Nitrogênio Kjeldahl, Nitrito e Nitrato, 

realizando automaticamente a soma deles, mas ainda assim, permitindo sua 

alteração. 

Para preenchimento dos dados do IET, basta identifica-lo como lêntico 

(lagos ou represas) ou lótico (rios e outros cursos) e o valor da Clorofila a, 

como mostra a Figura 27. Por fim o campo Identificação da Amostra serve, 

como diz o nome para um pequeno texto que identifique a amostra. 
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Figura 27 - Preenchimento do formulário do IQA e IET 

 

Depois de preenchido, o usuário poderá consultar os resultados, 

clicando no link Cálculo do IQA, como mostra a Figura 28. 

 

Figura 28 - Relatório com os cálculos do IQA 
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Na página do relatório dos cálculos do IQA é possível visualizar os 

parâmetros digitados, a classe a qual pertence o recurso hídrico e se os 

parâmetros inseridos estão adequados. 

No link Editar dados do IQA, o usuário poderá alterar os dados digitados 

anteriormente, caso haja alguma alteração a ser feita, como mostra a Figura 

29. 

 

Figura 29 - Alteração dos dados do IQA 

 

O usuário poderá ainda realizar o cálculo do IET separadamente do IQA, 

como mostra a Figura 30. 
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Figura 30 - Cálculo do IET 

 

Da mesma forma que o relatório do IQA, os dados calculados do IET 

estão disponíveis no link Cálculo do IET, como mostra a Figura 31. 

 

Figura 31 - Cálculo do IET 
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Por fim o relatório com os cálculos e os dados históricos está disponível 

na página Cálculo do IQA, no link na parte inferior Gerar Relatório. O relatório 

está no formato PDF e pode ser gravado em disco local e consultado 

posteriormente. Este relatório é demonstrado na Figura 32. 

 

Figura 32 - Relatório em formato PDF. 

 

É importante notar que o nome do relatório é constituído pelo número de 

registro do IQA e o número que registra o tempo na internet, sendo desta forma 

impossível ter dois relatórios com o mesmo nome. 

 

7.2. Análise Comparativa entre o Sistema e os dados da 

CETESB 

Os resultados gerados pelo software, obtidos a partir dos dados de 

análise da CETESB, estão coincidentes com os apresentados nos relatórios 

anuais da referida companhia, demonstrando confiabilidade na análise 

conforme ilustrado na Tabela 5 e 6 para o ano de 2011. 
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Tabela 5 - Comparativo entre os resultados do IQA da CETESB e do software de 
proposta 

IQA BQGU 03150 BQGU 03850 TGDE 00900 

Mês CETESB Software CETESB Software CETESB Software 

Janeiro  33 32 31 31 70 69 

Março 50 49 18 18 NC 87 

Maio 50 49 16 16 69 69 

Julho 28 27 11 10 74 74 

Setembro 35 34 14 13 84 83 

Novembro 26 26 20 20 59 58 

 

Como é possível notar na Tabela 5, existem algumas diferenças de um 

ponto em alguns resultados, isto se deve ao arredondamento divulgado e o 

cálculo realizado. 

Para os cálculos do IET, a Tabela 6 demonstra o comparativo entre os 

valores médios anuais divulgados pela CETESB e os do software, e a boa 

concordância de valores. 

Tabela 6 - Comparativo entre os resultados do IET da CETESB (ponto TGDE00900) e 
do Software 

IET TGDE 00900 

Mês CETESB Software 

Janeiro  50 50 

Março ND 49 

Maio 47 47 

Julho 52 52 

Setembro ND 46 

Novembro 49 49 

 

 

7.3. Relatórios 

Os relatórios gerados pelo software apresentam os resultados de cada 

parâmetro componente do IQA e IET, seus resultados e sua contribuição 

percentual no impacto da qualidade da água, além do gráfico ordenado por 

Pareto. Além dos resultados dos cálculos, o relatório apresenta também a 

análise temporal dos dez últimos registros inseridos, relatando assim a série 

histórica para comparação do comportamento da qualidade analisada, como 

mostra a Figura 33. 
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Figura 33 - Relatórios de análise dos resultados, Pareto e Série Temporal 
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No caso dos dados apresentados na figura 33, os parâmetros que mais 

impactam na qualidade da água para o ponto BQGU03150 são E.coli, DBO e 

fósforo total, devido ao lançamento de esgoto no Rio Baquirivu-Guaçu, 

conforme relatado por MARTINEZ (2012) e GOULART (2013). 

8. CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

8.1. Conclusão 

A análise da qualidade da água de um corpo hídrico é de fundamental 

importância para saúde do ser humano e do meio ambiente como um todo e, 

portanto ferramentas de análise como softwares que auxiliam nestas 

interpretações são de grande valia. A possibilidade de disponibilizar este 

programa na internet aberto para uso de todos, torna esta ferramenta ainda 

mais abrangente, e que pode servir como auxílio para análises futuras de 

qualquer bacia hidrográfica. Para inclusão dos dados de maneira correta, 

pretende-se criar um tutorial com as informações relevantes dos parâmetros 

analisados e do enquadramento dos corpos hídricos e legislação vigente. 

A partir dos dados da CETESB, os resultados obtidos demonstram 

coerência tanto para o IQA quanto para o IET. A análise de Pareto, uma 

importante ferramenta na análise dos parâmetros que mais impactam no IQA 

também se mostrou adequada ao uso desta análise. O enquadramento do 

corpo hídrico segundo CONAMA 357/05 também auxilia na análise dos 

parâmetros que estão fora da classe estabelecida pelo Decreto Estadual 

10755/77. 

Ao elaborar um software especialista, os desafios estão relacionados 

aos resultados que devem atender à legislação, ao uso que deve ser de não 

especialistas em informática, e a disponibilidade dele para que o acesso possa 

ser feito a partir de qualquer dispositivo e em qualquer plataforma. Para 

atender estas necessidades, a Engenharia de Software se mostra fundamental 

para a programação das regras estabelecidas pelo CONAMA e a CETESB, por 

isso a escolha da internet. 

Concluindo, converter a matemática das fórmulas para cálculo do IQA e 

IET, processá-los e armazená-los em uma base de dados única, permitirá os 
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pesquisadores recorrer a dados antigos e notar a evolução, comparar e 

publicar seus trabalhos de coleta, pois este sistema disponibiliza os relatórios 

de terceiros na internet para pesquisas futuras e referenciamento em trabalhos. 

 

8.2. Trabalhos futuros 

A implantação, operação e manutenção do sistema, preveem processos 

como a definição do hardware e ambiente operacional para instalação do 

sistema. Para o hardware, deve ser utilizado um servidor com acesso à internet 

e capacidade de armazenamento para 26 MB (Mega Bytes ou 26.000.000 

Bytes) para o sistema ser instalado, mais 120 KB (Kilo Bytes ou 120.000 Bytes) 

para cada gráfico gerado. O sistema prevê a exclusão dos arquivos em cada 

geração nova de gráficos. Além do espaço para o sistema, é preciso prever 

espaço para o sistema operacional, que pode ser Windows ®, Linux ® ou OS 

X® e o servidor web Apache ®, o interpretador PHP, e o Banco de Dados 

MySQL®. 

Para a operação, duas ações são necessárias: o treinamento, que fora 

aqui documentado como resultados e o plano de atendimento. Este plano deve 

ter um responsável por verificar o funcionamento do sistema com testes 

conforme previstos e atendimento ao usuário para comunicação de dúvidas e 

falhas. 

Por fim, a manutenção do sistema prevê que o servidor deva estar 

funcionando e com acesso à internet para permitir a comunicação do sistema e 

a exclusão de arquivos antigos e temporários. Ainda na manutenção devem-se 

observar as atualizações do sistema operacional e do servidor Apache bem 

como da versão do interpretador do PHP, para que não ocorram falhas de 

execução pós-atualização do sistema. 

Como este trabalho não pretende findar a discussão acerca do assunto, 

muitas melhorias e funcionalidades poderão ser implantadas tais como novos 

relatórios comparativos e formas gráficas, como linhas e boxplot, além de 

possibilitar, dependendo do uso, o comparativo entre bacias hidrográficas para 

determinação do estado da arte das condições das águas nas diversas bacias 
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hidrográficas, além da classificação, o que evidencia ainda mais a 

disponibilidade na internet. 

 

9. BIBLIOGRAFIA 

ALMEIDA, M. A. B. e SCHWARZBOLD, A. Avaliação Sazonal da 

Qualidade das Águas do Arroio da Cria Montenegro, RS com Aplicação de um 

Índice de Qualidade de Água(IQA) RBRH - Revista Brasileira de Recursos 

Hídricos, Volume 8, n. 1 Jan/Mar 2003, 81-97. Disponível em: 

http://www.abrh.org.br/sgcv3/UserFiles/Sumarios/a92b6e729e50671504266683

290894eb_606a4e793c7e33f151c052dd4766cf84.pdf. Acesso em: 27/04/2013. 

ANDRADE, M. R. M. Cartografia de Aptidão para Assentamento Urbano 

do Município de Guarulhos - SP. 1999. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de 

Filosofia Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

SP, 1999. 

ARUJÁ. Localização. Disponível em : 

http://www.prefeituradearuja.sp.gov.br/meet.php?info=location. Acesso em 

09/09/13 

BRASIL. Resolução No 357, de 17 de Março de 2005. 2005. Disponível 

em: http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res05/res35705.pdf 

CALMON, A. P. S., NEUMANN, B. e AGUIAR, M. M. Aplicação do 

Indicador de Salubridade Ambiental (ISA) no Loteamento Lagoa Carapebus – 

Inserido na APA de Praia Mole – Serra/ES. Disponível em: 

http://hygeia.fsp.usp.br/siades/documentos/Publicacoes/artigo_3f.pdf. 2011. 

Acesso em: 28/05/2013. 

CAMPOS, D. C. Inundações: problemas ou fenômenos naturais? A 

ocupação das várzeas dos principais rios do Alto Tietê e a reprodução deste 

modelo urbano na Bacia do Rio Baquirivu Guaçu, Guarulhos, SP. Universidade 

Guarulhos, Guarulhos, 2011. 



61 
 

 

CETESB. Qualidade das águas superficiais no estado de São Paulo. 

2011. Disponível em: http://www.cetesb.sp.gov.br/agua/Águas-Superficiais/42-

Índice-de-Qualidade-das-Águas-(iqa). Acesso em: 23/05/2013. 

CETESB. Qualidade das águas superficiais no estado de São Paulo. 

2011. Disponível em: http://www.cetesb.sp.gov.br/agua/aguas-superficiais/35-

publicacoes-/-relatorios. Acesso em: 23/05/2013. 

CETESB. Qualidade das águas superficiais no estado de São Paulo. 

2012. Disponível em: http://www.cetesb.sp.gov.br/userfiles/file/agua/aguas-

superficiais/relatorio-aguas-superficiais-2012-substituido-em-060513.zip. 

Acesso em: 25/05/2013. 

COSTA, T. C. Avaliação Da Vulnerabilidade De Aquíferos Por Meio 

De Análise De Vazamentos De Postos De Combustível. Universidade Federal 

de Ouro Preto. Disponível em: http://www.tede.ufop.br/tde_arquivos/13/TDE-

2013-03-11T171317Z-898/Publico/NUGEO%20-%20Diss%20-

%20Tallita%20Tostes%20da%20Costa.pdf, 2012. Acesso em: 23/05/2013. 

ENGHOLM JÚNIOR, H. Engenharia de Software na prática. Novatec, 

São Paulo, 2010. 

GOULART, M. E. Efeito da implantação da estação de tratamento de 

esgoto na qualidade da água no Município de Arujá (SP). Universidade 

Guarulhos. Guarulhos, 2013. 

GRUNITZKI, R.; FERRARI, J.C.; SILVA, A.C.; ZAMBÃO, P.H., NECKEL, 

E.V.P. Ferramenta web para determinação do índice de qualidade de água a 

partir da reestruturação das equações que descrevem as curvas dos 

indicadores de qualidade. XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, Bento 

Gonçalves, RS, 2013. Disponível em 

http://www.abrh.org.br/SGCv3/index.php?PUB=3&ID=155&PAG=17 Acesso em 

28 nov 2014. 

GUARULHOS. Apresentação. Disponível em: 

http://www.guarulhos.sp.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id

=46&Itemid=34. Acesso em: 09/09/13 



62 
 

 

GUEDES, G. T. A. UML 2: uma abordagem prática. Novatec. São Paulo, 

2011 

IBGE. Dados geográficos de Arujá. IBGE. Disponível em: 

http://governoeletronico.aruja.sp.gov.br/perfil/perfil_dadosgeograficos.php. 

Acesso em: 05/05/2013. 

_____. Projeção da população do Brasil e das Unidades da Federação. 

Disponível em: http://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao. Acesso em: 24 

de Outubro de 2014. 

LAMPARELLI, M. C. Grau de Trofia em Corpos d’água do Estado de 

São Paulo: avaliação dos métodos de monitoramento. 2004. 130f. Tese 

(Doutorado em Saúde Pública) – Faculdade de Saúde Pública, Universidade de 

São Paulo, 2004. 

MARTINEZ, S. S. Reflexo do uso da terra na qualidade das águas do 

alto curso do Rio Baquirivu-Guaçu, Município de Arujá e Guarulhos. 

Universidade Guarulhos. Guarulhos, 2012. 

MATOS, A. T., SILVA, J. B. L., MELO, E. C. Desenvolvimento de 

software para cálculo do iqa – índice de qualidade da água. IV Congresso 

Brasileiro da Sociedade Brasileira de Informática Aplicada à Agropecuária e 

Agroindústria – Monte Pascoal Praia Hotel, Porto Seguro – Bahia, 2003. 

OLIVEIRA, A. M. dos S. e CAMPOS, D. C. A ocupação das várzeas no 

Alto Tietê e a reprodução deste modelo urbano na Bacia do Rio Baquirivu 

Guaçu, Guarulhos e Arujá – SP. GEOUSP: espaço e tempo, 32 (2012). 

Disponível em: http://citrus.uspnet.usp.br/geousp/ojs-

2.2.4/index.php/geousp/article/viewArticle/497. Acesso em: 24/04/2013. 

OLIVEIRA, A. M. S.; ANDRADE, M. R. M.; SATO, S. E.; QUEIROZ, W. 

Bases Geoambientais para um Sistema de Informações Ambientais do 

Município de Guarulhos . Guarulhos: Laboratório de Geoprocessamento da 

Universidade Guarulhos, 2009. 178 p. 4v. Mapas (Relatório FAPESP - 

Processo 05/57965-1). 

OMAR, E. E. H. (org). Guarulhos tem história: questões sobre a história 

natural, social e cultural. São Paulo: Ananda, 2008. 



63 
 

 

PHP. Manual do PHP. Disponível em: 

http://php.net/manual/pt_BR/preface.php. Acesso em: 06/10/2014 

POSSELT, E. L., COSTA, A. B. Software IQAData 2010. Registro no 

INPI n° 10670-2, Programa de Mestrado em Sistemas e Processos Industriais 

PPGSPI, UNISC, 2010. Disponível em: http://www.unisc.br/ppgspi 

SÃO PAULO. Decreto Estadual 10755/77. 1977. Disponível em: 

www.comitepcj.sp.gov.br/gapb/DecretoEstadualSP10755_77.pdf 

____________. Região Metropolitana de São Paulo. Disponível em: 

http://www.sdmetropolitano.sp.gov.br/portalsdm/sao-paulo.jsp 

SEADE. Perfil Municipal de Guarulhos. SEADE. Disponível em: 

http://www.seade.gov.br/produtos/perfil/perfilMunEstado.php. Acesso em: 

05/05/2013. 

______. Perfil Municipal de Arujá. SEADE. Disponível em: 

http://www.seade.gov.br/produtos/perfil/perfilMunEstado.php. Acesso em: 

05/05/2013. 

______. Quadro Político Administrativo do Estado de São Paulo. 

SEADE. Disponível em: 

http://www.seade.gov.br/produtos/anuario/2003/1_intro.pdf. Acesso em: 

05/05/2013. 

SECRETARIA de desenvolvimento metropolitano de São Paulo. Região 

Metropolitana de São Paulo. Disponível em: 

http://www.sdmetropolitano.sp.gov.br/portalsdm/sao-paulo.jsp. Acesso em 

09/09/13 

SILVA. Mauricio S. JavaScript: Guia do programador. Novatec, São 

Paulo, 2011. 

SOBRE AS ÁGUAS, 2011. Disponível em 

http://sobreasaguas.info/iqa_cetesb.aspx . Acesso em 28 nov 2014 

SOMMERVILLE, I. Engenharia de Software, 8ª edição. Pearson 

Addison-Wesley, São Paulo, 2007. 



64 
 

 

TEOREY, T. LIGHTSTONE, S. NADEAU, T. Projeto e Modelagem de 

Bancos de Dados. Campus. Rio de Janeiro, 2006. 

TI SOLUTION, 2014. Sistema de Monitoramento da qualidade dos rios 

utilizando o Índice da Qualidade das Águas (IQA). Disponível em 

http://www.tisolution.com/Software-Detalhe/51/Sistema-de-Monitoramento-da-

qualidade-dos-rios-utilizando-o-%C3%8Dndice-da-Qualidade-das-

%C3%81guas-(IQA).aspx Acesso em 28 nov 2014. 

VON SPERLING, M. Princípios do Tratamento Biológico de Águas 

Residuárias. 3 ed. Belo Horizonte: Departamento de Engenharia Sanitária e 

Ambiental  da Universidade Federal de Minas Gerais - DESA/UFMG, 2005. 

UNG. LABGEO. Pontos de Monitoramento da CETESB no Rio Baquirivu 

Guaçu. Universidade Guarulhos. Guarulhos, 2014.  

W3C. Conhecendo o W3C. Disponível em: 

http://www.w3c.br/Sobre/ConhecendoW3C. Acesso em: 06/10/2014 

 


