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RESUMO – Os reservatórios de água são projetos hidráulicos que desempenham papéis importantes 

para o uso múltiplo da água, possuindo configurações, dimensões físicas, vazões e características 

físico-químicas e microbiológicas variadas.  Os índices que medem a qualidade da água são 

metodologias simples e direta que facilitam o monitoramento e classificação dessas águas. O presente 

trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade da água dos reservatórios de Sobradinho (em três 

pontos de coleta) e de Itaparica (em cinco pontos de coleta) no período de um ano, maio de 2017 a 

maio de 2018, utilizando o Índice de Estado Trófico (IET), através dos dados fornecidos pelo 

Programa de Monitoramento do Rio São Francisco durante o período de vazão reduzida. Dessa 

maneira foi possível classificar a água desses reservatórios como mesotrófica, obtendo valores de 

IET 56,34 no período seco e variação de 56,19 a 56,77 no período úmido para o reservatório de 

Sobradinho. Já para o reservatório de Itaparica o IET variou de 55,85 a 56,34, no período seco, e de 

55,47 a 56,77 no período úmido. É necessário realizar novos estudos nessas áreas para identificar se 

a classificação mesotrófica permanece, já que os dados utilizados foram de anos pretéritos. 

ABSTRACT – Water reservoirs are hydraulic projects that play important roles for the multiple use 

of water, having configurations, physical dimensions, flow rates, and varied physical-chemical and 

microbiological characteristics.  The indices that measure water quality are simple and direct 

methodologies that facilitate the monitoring and classification of these waters. The present study 

aimed to evaluate the water quality of the Sobradinho (at three collection points) and Itaparica (at 

five collection points) reservoirs over a one-year period, 2017/May to 2018/May, using the Trophic 

State Index (TSS), through the data provided by the São Francisco River Monitoring Program during 

the low flow period. In this way, it was possible to classify the water from these reservoirs as 

mesotrophic, obtaining TEI values 56.34 in the dry season and variation from 56.19 to 56.77 in the 

wet season for the Sobradinho reservoir. For the Itaparica reservoir, the TEI ranged from 55.85 to 

56.34 in the dry season, and from 55.47 to 56.77 in the wet season. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A água é um dos recursos naturais mais importantes para o desenvolvimento humano e o seu 

monitoramento é essencial para garantir a qualidade de vida (MEDEIROS et al., 2016). Segundo a 

Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei 9.433/97, a gestão dos recursos hídricos 

deve sempre proporcionar o seu uso múltiplo (BRASIL, 1997), sendo crucial a sua classificação antes 

do uso, visto que as atividades socioeconômicas como a agricultura, as atividades industriais, a 

pecuária e a urbanização, vêm crescendo de modo a interferir diretamente na qualidade dos corpos 

d’água (HAMLAT et al., 2014). Em virtude do valor da água para as diversas aplicabilidades, manter 

a qualidade de reservatórios é de grande importância, principalmente em regiões expostas a grandes 

variações climáticas. 

Em muitas partes do mundo os reservatórios abastecem povoados e municípios com água 

potável. Matysik et al. (2020) mostraram que somente na Polônia foram construídos 101 reservatórios 

com capacidade de armazenamento maior que 106 m3. No Brasil, somente na região nordeste, a partir 

do barramento do Rio São Francisco, foram criados nove reservatórios que somam juntos uma 

capacidade de armazenamento de 57 bilhões de metros cúbicos de água que são utilizados, 

principalmente, para o controle de cheias e a geração de energia elétrica (CHESF, 2020). De acordo 

com Ribeiro et al. (2018) os reservatórios são projetos hidráulicos que desempenham papel essencial 

de armazenamento, geração de energia, abastecimento e atividades de irrigação, pecuária e 

industriais.  

A qualidade da água dos reservatórios é influenciada por diversos fatores para além da operação 

para geração de energia, depende também se grandes quantidades de nutrientes provenientes da 

agricultura, silvicultura intensiva ou assentamento popular forem introduzidos por meio dos efluentes 

gerados nessas atividades o que pode levar à eutrofização dos corpos d´água (TRINDADE et al., 

2014; HAMLAT et al., 2014). Para manutenção dos reservatórios contra fatores como assoreamento, 

salinização excessiva e contaminação por poluentes, a qualidade da água deve ser monitorada.  

O Índice de Estado Trófico (IET) tem como finalidade classificar corpos d’água a partir do seu 

grau de trofia (CETESB 2020). Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo determinar a 

qualidade da água por meio do IET nos reservatórios de Sobradinho e Itaparica nos períodos seco e 

úmido durante operação com vazão reduzida. 

 

 



 

 

2 METODOLOGIA  

 

Para esse trabalho foram selecionadas duas áreas de estudo: o reservatório de Sobradinho e o 

reservatório de Itaparica, localizados na bacia hidrográfica do rio São Francisco, na região do 

Submédio. Ocupando 8% do território nacional, possui uma extensão de 2863 km, esta Bacia 

Hidrográfica contempla 521 munícipios em seis estados diferentes, sendo os estados de Alagoas, 

Bahia, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco e Sergipe, por fim o Distrito Federal. Devido a sua grande 

extensão, as regiões da Bacia foram divididas em Alto, Médio, Sub Médio e Baixo São Francisco 

(ANA, 2017). 

Com início de operação em novembro de 1979, o reservatório de Sobradinho está localizado no 

município de Sobradinho na Bahia e compreende uma extensão de 320 km e um volume total de 

34.116 Hm3 (CHESF, 2020). O reservatório de Itaparica, agora chamado de Luíz Gonzaga, teve 

início das operações em junho de 1988, está sediado nos estados de Pernambuco e Bahia, contempla 

uma área de reservatório de 828 km2 uma extensão de 3200 km e volume total de 10.782 Hm3 

(CHESF 2020). 

Ambos reservatórios foram construídos com a finalidade de regularização da descarga do rio São 

Francisco favorecendo a operação das usinas hidrelétricas na região onde, além da geração de energia, 

o recurso hídrico serve ao abastecimento, a agricultura, a aquicultura e processos industriais e, 

consequentemente, à diluição dos efluentes gerados nessas atividades. Foram definidas três estações 

de amostragem para análise dos dados do reservatório de Sobradinho e cinco estações para o 

reservatório de Itaparica, totalizando 7 estações, as quais estão representadas nas Figuras 1 e 2, 

respectivamente. 



 

 

 
Figura 1 - Localização das estações de monitoramento do reservatório de Sobradinho 

 

 
Figura 2 - Localização das estações de monitoramento do reservatório de Itaparica 



 

 

Neste estudo foram utilizados os dados fornecidos pelo Programa de Monitoramento do Rio São 

Francisco durante o período de Vazão Reduzida. Assim será calculado o IET dos períodos seco (maio 

a novembro 2017) e úmido (dezembro de 2017 a abril de 2018), conforme estabelecido na Resolução 

da Agência Nacional de Águas (ANA) Nº 2.081, de 04 de dezembro de 2017. 

O IET é calculado através das equações 1, 2 e 3 que é composto pelo Índice de Estado Trófico 

para o fósforo IET(PT) e o Índice de Estado Trófico para a clorofila IET(CL) (CETESB, 2020). 

 

𝐼𝐸𝑇(𝐶𝐿) = 10 ∗ (6 − (
0,92−0,34∗(ln(𝐶𝐿))

ln(2)
)                                                                        (1) 

𝐼𝐸𝑇(𝑃𝑇) = 10 ∗ (6 − (
1,77−0,42∗(ln(𝑃𝑇))

ln(2)
)                                                                       (2) 

Onde:  

PT: concentração de fosforo total medido 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. 

Por fim, os valores do IET serão dados através da equação 3, com aproximação até a segunda 

casa decimal: 

𝐼𝐸𝑇 =
[𝐼𝐸𝑇(𝑃𝑇)+𝐼𝐸𝑇(𝐶𝐿)]

2
                                                                                                    (3) 

 

O resultado desse índice propõe a classificação dos reservatórios em até seis categorias de acordo 

com seus graus de trofia, como pode ser observado na Tabela 2, permitindo uma avaliação do nível 

de enriquecimento nutricional de um corpo hídrico por nutrientes e seus efeitos relacionados ao 

aumento da proliferação de macrófitas aquáticas e algas (CETESB, 2012). 

 
Tabela 2 - Classificação do Estado Trófico de reservatórios 

Valor IET Classe Definição 

IET ≤ 47 Ultraoligotrófica Corpos d’água não contaminados, de baixa produtividade, 

concentrações insignificantes de nutrientes, sem prejuízos aos 

usos da água. 

47 < IET ≤ 52 Oligotrófica Corpos d’água não contaminados, de baixa produtividade, sem 

prejuízos aos usos da água. 

52 < IET ≤ 59 Mesotrófica Corpos d’água de produtividade intermediária, com possíveis 

implicações aos usos da água, em níveis legais aceitáveis. 



 

Valor IET Classe Definição 

59 < IET ≤ 63 Eutrófica Corpos d’água de alta produtividade em relação às condições 

naturais, baixa transparência, aumento da concentração de 

nutrientes, afetados por atividades antrópicas, gerando 

implicações aos usos da água. 

63 < IET ≤ 67 Supereutrófica Corpos d’água de alta produtividade em relação às condições 

naturais, baixa transparência, frequentes alterações indesejáveis 

na qualidade da água com ocorrência de florações de algas, 

interferindo nos usos múltiplos. 

IET > 67 Hipereutrófica Corpos d’água afetados significativamente pelas altas 

concentrações de matéria orgânica e nutrientes comprometendo 

seus usos, podendo inclusive estar associados a episódios de 

florações de algas e de mortandade de peixes, com consequências 

indesejáveis para as atividades pecuárias nas regiões ribeirinhas. 

Fonte: Adaptado de IAP, 2017 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foi observado que tanto no período seco quanto no período úmido as médias das concentrações 

de fósforo nas estações 24, 25 e 29 do reservatório de Sobradinho e nas estações 01, 04, 08, 10 e 11 

do reservatório de Itaparica foram de 0,02 mg/L, portanto estiveram abaixo do valor máximo (0,03 

mg/L) estabelecido pela Resolução CONAMA 357/2005 para águas doces classe 2 em ambientes 

lênticos.  

Uma avaliação sobre o impacto do fósforo na qualidade da água foi conduzida por Silva et al., 

(2010) no Rio São Francisco Falso, tributário do reservatório de Itaipu (sistema lêntico), onde 

obtiveram valores de fósforo total variando de 0,023 a 0,033 mg/L, no período chuvoso, com 

amplitude da variação das concentrações em todas as campanhas de 0,013 a 0,033 mg/L, sendo 

portanto compatível com a concentração de fósforo para águas doces classe 2 de acordo com o 

CONAMA 357/2005, em ambientes lênticos. A partir do resultado obtido as águas do Rio São 

Francisco Falso não apresentaram condições propícias à produção de biomassa, uma vez que 

prevaleceu em suas águas o estado oligotrófico (SILVA et al., 2010). O estudo de Silva et al. (2010) 

aponta que houve influência nas concentrações desse nutriente no período das chuvas e em 

comparação ao estudo dos reservatórios de Sobradinho e Itaparica observou-se que as concentrações 

de fósforo foram diferentes, onde não demonstrou influência no período úmido para os reservatórios 

em estudo. 

 

 



 

 

Em relação ao parâmetro Clorofila-a as concentrações obtidas se mantiveram abaixo ou igual ao 

limite de detecção do método, de 1,34 μg/L, em todos os pontos de monitoramento nos reservatórios 

de Itaparica e Sobradinho, em ambos os períodos analisados, estando assim em conformidade com o 

padrão (<30 μg/L) estabelecido pela Resolução CONAMA 357/2005 para águas classe 2 em ambiente 

lêntico. Lopes et al. (2015) realizaram estudo de modelagem para avaliar a concentração de clorofila-

a no reservatório de Itaparica, onde cerca de 96% do reservatório encontra-se abaixo do limiar 

estabelecido pela resolução CONAMA 357/2005. O que demonstrou que os resultados obtidos nos 

reservatórios em estudo corroboram com esses autores. 

O valor do IET encontrado para o reservatório de Sobradinho no período seco foi de 56,34, e no 

período úmido variou de 56,19 a 56,77, compreendendo o estado de classificação mesotrófico. Já 

para o reservatório de Itaparica o IET variou de 55,85 a 56,34, no período seco, e de 55,47 a 56,77 

no período úmido, classificando-se como estado mesotrófico, conforme consta na Tabela 3. 

Tabela 3 - Resultado e classificação do Índice de Estado Trófico dos reservatórios. 

Estação Amostral Período Classificação/Valor 

Estação 24 Seco Mesotrófico (56,34) 

Estação 25 Seco Mesotrófico (56,34) 

Estação 29 Seco Mesotrófico (56,34) 

Estação 01 Seco Mesotrófico (56,34) 

Estação 04 Seco Mesotrófico (56,02) 

Estação 08 Seco Mesotrófico (55,85) 

Estação 10 Seco Mesotrófico (55,26) 

Estação 11 Seco Mesotrófico (56,02) 

Estação 24 Úmido Mesotrófico (56,19) 

Estação 25 Úmido Mesotrófico (56,77) 

Estação 29 Úmido Mesotrófico (56,19) 

Estação 01 Úmido Mesotrófico (56,77) 

Estação 04 Úmido Mesotrófico (56,34) 

Estação 08 Úmido Mesotrófico (55,47) 

Estação 10 Úmido Mesotrófico (55,47) 

Estação 11 Úmido Mesotrófico (55,67) 

 Fonte: Autores, 2022 

 

 

 



 

 

Os valores de IET encontrados refletem os múltiplos usos da água que ocorrem na região dos 

reservatórios de Sobradinho e Itaparica, caracterizados principalmente pela geração de energia, bem 

como as diversas atividades que ocorrem através do uso dos recursos hídricos, como a irrigação e que 

geram descarga de nutrientes, como o fósforo, e influenciam no estado de trofia determinado. Silva 

et al. (2018) realizaram estudos na Bacia do Rio Tietê, região altamente industrializada e urbanizada, 

em três reservatórios de abastecimento público, nos períodos seco e chuvoso, e encontraram 

resultados de IET máximo de 61,59, no período chuvoso, caracterizando como ambiente eutrófico, e 

no período seco de 54,81, classificando como mesotrófico. Em relação ao período chuvoso afirmou 

que a água da chuva pode influenciar tanto na diluição quanto no aumento da concentração de 

poluentes nos corpos hídricos, dependendo das características da bacia hidrográfica e de seu estado 

de preservação/ocupação (SILVA et al., 2018). 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Destarte, a partir das informações disponibilizadas pelo Programa de Monitoramento do Rio São 

Francisco durante o período de Vazão Reduzida, foi possível aplicar o IET para classificar as águas 

do reservatório de Sobradinho e Itaparica como mesotróficas, compatível com a configuração de 

produtividade intermediária dos corpos d’água que resultam em possíveis implicações aos usos da 

água principalmente para fins de abastecimento, porém em níveis legais aceitáveis, conforme 

estabelecido na Resolução Conama 357/05 para água doces classe 2. É importante destacar que novas 

avaliações para essas regiões devem ser realizadas visto que os dados utilizados nesse estudo foram 

de anos pretéritos. É necessário identificar se a classificação mesotrófica permanece para esses 

reservatórios.  
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