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RESUMO  

 

A eutrofização é um processo natural de evolução dos ecossistemas aquáticos. Esse 

fenômeno ocorre devido à entrada de nutrientes no sistema, especialmente os mais limitantes como 

fósforo e nitrogênio. Entretanto, o homem acelera esse processo por meio do uso e ocupação da 

Bacia Hidrográfica. Cabe ressaltar que a eutrofização é considerada um problema em escala global, 

sendo considerada como um dos mais relevantes tipos de degradação dos ambientes aquáticos. 

Nesse contexto, a lagoa das Bateias recebe altas contribuições de nutrientes devido ao lançamento 

de efluentes domésticos e industriais provenientes da cidade de Vitória da Conquista, Bahia. Nesse 

sentido, o presente trabalho visou avaliar espacial e temporal o estado trófico da Lagoa das Bateias. 

Utilizou-se o Índice de Estado Trófico de Carlson (1977) alterado por Toledo Jr (1983) para 

ambientes lênticos localizados nas regiões tropicais. As amostras foram coletadas e analisadas para 

as quatro estações do ano (primavera, verão, outono e inverno) em 2013. Sendo assim, constatou-se 

que a trofia variou de mesotrófico a hipereutrófico para os diferentes períodos de análise. Entretanto 

ao analisar a média mensal de cada época de coleta notou-se que o nível trófico predominante foi 

hipereutrófico. 
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ABSTRACT 

 

Eutrophication is a natural process of evolution in aquatic ecosystems. This phenomenon 

occurs due to the entry of nutrients into the system, especially the more restrictive as phosphorus 

and nitrogen. However, the man accelerates this process through the use and occupation of the 

watershed. Note that eutrophication is considered a problem on a global scale , being considered as 

one of the most relevant types of degradation of aquatic environments. In this context, the lagoon of 

Bateias receives high nutrient contributions due to the release of domestic and industrial waste from 

the city of Vitória da Conquista, Bahia. In this sense, the present work aimed to evaluate the spatial 

and temporal trophic state of the lagoon Bateias . We used the trophic state index of Carlson (1977) 

as amended by Toledo Jr (1983) to lentic environments located in the tropics. The samples were 

collected and analyzed for the four seasons (spring, summer , fall and winter) in 2013. Thus, it was 

found that the trophic ranged from mesotrophic to hypereutrophic for different periods of analysis. 

However when analyzing the monthly average for each collection time was noted that the 

predominant trophic level was hypereutrophic . 

 

Palavras-Chave – degradação, ação antrópica, efluentes. 

 

1 - INTRODUÇÃO 

 

A eutrofização ameaça a qualidade dos corpos d’água superficiais em todo mundo. As altas 

contribuições de nutrientes de fontes agrícolas, industriais e urbanas contribuem para o agravamento 

do problema de eutrofização em vários países. A eutrofização cultural ocasiona inúmeras alterações 

intensas no meio aquático, tais como redução da biodiversidade dos corpos d’águas, produção de 

toxinas que podem ser nocivas para os organismos aquáticos e a saúde humana, (WHITEHEAD et 

al.,2011; OUYANG, 2012; MOURA et al., 2012). 

A Lagoa das Bateias localizada na zona urbana de Vitória da Conquista sofre uma grande 

pressão devido à construção de residências irregulares no seu entorno. Sendo importante ressaltar 

que uma quantidade significativa dos moradores do bairro Santa Cruz lança os dejetos domésticos 

diretamente no referido corpo d’água através de vala (PASSOS, 2009). Com isso, pode propiciar a 

intensificação do processo de eutrofização cultural.   

Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo avaliar espacial e temporalmente o 

estado trófico da água da Lagoa das Bateias no município de Vitória da Conquista através da 

variável fosforo total, utilizando duas metodologias distintas. 
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2 - OBJETIVOS 
 

2.1 - Objetivo geral 
 

Avaliar espacial e temporalmente o estado trófico da Lagoa das Bateias no município de Vitória da 

Conquista, BA. 

2.2 – Objetivos específicos 
 

Quantificar o Índice de Estado Trófico-IET da Lagoa das Bateias e sua variação com a influência da 

sazonalidade por meio de duas metodologias; 

Determinar as concentrações de fósforo total na coluna d’água da Lagoa das Bateias e comparar 

com a legislação vigente. 

 

3 - MATERIAL E MÉTODOS 
 

3.1 - Área de estudo 

O monitoramento foi realizado na Lagoa das Bateias que está inserida na microbacia do 

riacho Santa Rita, tributário da BH do rio Verruga. A referida lagoa localiza-se na zona urbana de 

vitória da conquista, com uma área aproximada de 53 hectares (PASSOS, 2009), conforme Figura 1. 

 

 

Figura 1. Lagoa das Bateias, Vitória da Conquista – BA. 
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3.2 - Coleta, acondicionamento, transporte e análise 

 

Cabe salientar que foram realizadas coletas de amostras de água em 03 pontos da Lagoa das 

Bateias, sendo o ponto P1 localizado na entrada principal da Lagoa, o ponto P2 na entrada 

secundária e o P3 na saída desse corpo d’água. 

As campanhas aconteceram nos meses de março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, 

outubro, janeiro e fevereiro do ano 2013. Para realizar a coleta das amostras de água foram seguidas 

as recomendações da ANA e CETESB (2011), bem como da ABNT NBR 9898 nas etapas de 

coleta, acondicionamento e transporte.  

Após as coletas de água nos 3 pontos citados, as amostras foram conduzidas ao Laboratório 

da Universidade Estadual de Santa Cruz ( UESC ) para determinação da concentração de fósforo 

total, no qual foi utilizado a Espectrometria de Emissão Ótica com Plasma Indutivamente Acoplado 

(ICP OES). 

 

3.3 - Cálculo do índice de estado trófico-IET 

 

Para determinação do IET da Lagoa das Bateias foram selecionadas duas metodologias 

relacionadas à variável fósforo: o índice desenvolvido por Carlson (1977) alterado por Toledo Jr et 

al. (1983) aplicáveis a ambiente lênticos localizados em regiões tropicais, conforme Equação 1 e o 

índice de Lamparelli (2004) utilizado para corpos d’água lóticos tropicais.  

IET (PT) = 10 (6 – (ln (80,32 / PT) / ln 2))                                                                          (1) 

em que,  

IET (PT): Índice de estado trófico em relação à variável fósforo total para ambientes lênticos. 

PT: concentração de fósforo total (μg L
-1

). 

Para realização do enquadramento da trofia desse ambiente utilizou-se a classificação 

proposta por Toledo Jr. et al. (1983), conforme  apresentada na Tabela 1. 

A outra metodologia utilizada trata-se da adaptação do IET (PT) para ambientes lóticos de 

clima tropical realizada por Lamparelli (2004) empregada atualmente pela CETESB (2009), 

conforme Equação 2. 

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

em que,  

IET (PT): Índice de estado trófico em relação à variável fósforo total para ambientes lóticos. 

PT: concentração de fósforo total (μg L
-1

). 
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Tabela 1. Valores dos limites das concentrações de fósforo total para os diferentes níveis tróficos, segundo 

o sistema de classificação proposto por Carlson (1977) e modificado Toledo Jr et al. (1983). 

 

Estado trófico Fósforo Total µg L
-1

 Ponderação 

Ultraoligotrófico ≤6,0 IET ≤ 24 

Oligotrófico 7,0 a 26,0 24< IET ≤ 44 

Mesotrófico 27,0 a 52,0 44 < IET ≤ 54 

Eutrófico 53,0 a 211,0 54< IET ≤ 74 

Hipereutrófico >211,0 IET > 74  

Fonte: Adaptado de (TOLEDO Jr. et al.,1983; modificado por BARROS 2008). 

 

Após a obtenção das concentrações de fósforo total foram realizadas as classificações do 

estado trófico para cada ponto de amostragem avaliado da Lagoa das Bateias por meio da 

comparação com a Tabela 2. 

 

Tabela 2. Valores dos limites das concentrações de fósforo total para os diferentes níveis tróficos 

(LAMPARELLI, 2004). 

 

Estado trófico Fósforo total µg.L
-1

 Ponderação 

Ultraoligotrófico ≤ 13 IET ≤ 47 

Oligotrófico 13 < PT ≤ 35 47 < IET ≤ 52 

Mesotrófico 35 < PT ≤ 137 52 < IET ≤ 59 

Eutrófico 137 < PT ≤ 296 59 < IET ≤ 63 

Supereutrófico 296 < PT ≤ 640 63 < IET ≤ 67 

Hipereutrófico 640 < PT IET > 67 

Fonte: Adaptado (LAMPARELLI, 2004). 

  

 

4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Tabela 3 apresenta o Índice de Estado Trófico (IET) relacionada ao fósforo total da Lagoa 

das Bateias pelo método de Toledo Jr (1983) e Lamparelli (2004). 
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Tabela 3. Índices de Estados Tróficos da Lagoa das Bateias pelo método de Lamparelli (2004) e Toledo Jr. 

(1983) e respectivas classificações tróficas relacionadas à variável fósforo total.  

Pontos Mês P (µg L
-1

) IET (Toledo Jr) Trofia (Toledo Jr.) IET (Lamparelli) Trofia (Lamparelli) 

B1 Mar. 74 59 eutrófico 56 Mesotrófico 

B2  3983 116 Hipereutrófico 77 Hipereutrófico 

BS  155 69 Eutrófico 60 Eutrófico 

Média  1404 101 Hipereutrófico 72 Hipereutrófico 

B1 Abr. 1001 96 Hipereutrófico 70 Hipereutrófico 

B2  4451 11 Hipereutrófico 78 Hipereutrófico 

BS  98 63 eutrófico 58 Mesotrófico 

Média  1850 105 Hipereutrófico 73 Hipereutrófico 

B2 Mai. 2572 110 Hipereutrófico 75 Hipereutrófico 

B1  1992 106 Hipereutrófico 73 Hipereutrófico 

BS  68 58 eutrófico 56 Mesotrófico 

Média  1544 103 Hipereutrófico 72 Hipereutrófico 

B1 Jun. 329 80 Hipereutrófico 64 Supereutrófico 

B2  4360 118 Hipereutrófico 77 Hipereutrófico 

BS  31 46 Mesotrófico 52 Oligotrófico 

Média  1573 103 Hipereutrófico 72 Hipereutrófico 

B1 Jul. 1030 97 Hipereutrófico 70 Hipereutrófico 

B2  2978 112 Hipereutrófico 75 Hipereutrófico 

BS  980 96 Hipereutrófico 70 Hipereutrófico 

Média  1663 104 Hipereutrófico 72 Hipereutrófico 

B1 Ago. 5521 121 Hipereutrófico 79 Hipereutrófico 

B2  30877 146 Hipereutrófico 88 Hipereutrófico 

BS  551 88 Hipereutrófico 67 Supereutrófico 

Média  12316 133 Hipereutrófico 83 Hipereutrófico 

B1 Set. 10284 130 Hipereutrófico 82 Hipereutrófico 

B2  27905 144 Hipereutrófico 87 Hipereutrófico 

BS  958 95,76 Hipereutrófico 70 Hipereutrófico 

Média  13049 133 Hipereutrófico 83 Hipereutrófico 

B1  1024 97 Hipereutrófico 70 Hipereutrófico 

B2 Out. 7126 125 Hipereutrófico 80 Hipereutrófico 

BS  592 89 Hipereutrófico 67 Hipereutrófico 

Média  2914 112 Hipereutrófico 75 Hipereutrófico 

B1 Jan. 524 87 eutrófico 66 Supereutrófico 

B2  27769 144 Hipereutrófico 87 Hipereutrófico 

BS  5952 122 Hipereutrófico 79 Hipereutrófico 

Média  11415 132 Hipereutrófico 82 Hipereutrófico 

B1 Fev. 6106 122 Hipereutrófico 79 Hipereutrófico 

B2  16114 136 Hipereutrófico 84 Hipereutrófico 

BS  372 82 Hipereutrófico 65 Supereutrófico 

Média  7531 126 Hipereutrófico 80 Hipereutrófico 

 



XII Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste  7 

 Os níveis de trofia da Lagoa das Bateias obtidos por meio da metodologia de Toledo Jr. 

foram mesotrófico, eutrófico e hipereutrófico, sendo mais recorrente a última classificação. 

Enquanto, pelo método de Lamparelli (2004) apresentou uma variação da trofia entre os pontos de 

coleta de oligotrófico a hipereutrófico.  

Cabe salientar que as amostras referentes ao ponto B2 apresentaram uma trofia maior para 

todas as épocas de coleta por ambos os métodos. Esse aspecto pode ser relacionado ao fato desse 

local receber maior contribuição de lançamento de esgotos domésticos e industriais. Enquanto BS 

demonstrou menores valores do que B1 e B2. Porém, no mês de janeiro BS foi maior do que B1. O 

mecanismo responsável por concentrações mais altas de BS para esse mês e referido ponto é 

desconhecido.  

Constatou-se que de forma geral o resultado do índice de Toledo Jr por ponto de coleta 

demonstrou uma classificação trófica superior a de Lamparelli. Entretanto, ao analisar as médias 

mensais das coletas notou-se que por ambos os métodos a Lagoa apresentou uma trofia 

hipereutrófica, indicando que esse corpo d’água encontra-se em um nível grave de eutrofização. De 

acordo com Mansor (2005) os corpos d’água enquadrados como hipereutrófico são ambientes com 

altas concentrações de nutrientes e frequentes florações de algas, bem como mortandades de peixes, 

ocasionando o comprometimento dos usos múltiplos. 

Apesar de valores diferenciados de precipitação e vazão, o estado trófico médio da Lagoa 

das Bateias não apresentou variação no período de estudo. Entretanto, para os valores médios de 

fósforo total houve oscilação, apresentando maiores concentrações de P nos meses de agosto, 

setembro, janeiro e fevereiro. Cabe salientar que nos meses de janeiro (aproximadamente 310 mm) 

e fevereiro (330 mm) houve altas precipitações na cidade de Vitória da Conquista, podendo ter 

carreado maiores quantidades de P para a lagoa.  Entretanto, os outros meses apresentaram baixa 

precipitação, com aproximadamente 20 mm. Um aspecto que pode ter colaborado com a 

disponibilização do fósforo trata-se do fato de ecossistemas aquáticos como a lagoa ter uma 

tendência a acumular nutrientes nos sedimentos e em determinadas situações liberá-los, podendo 

torná-los disponíveis para o fitoplâncton (BRAGA et al., 2005; HOU et al., 2013). Além disso, as 

concentrações baixas de OD colaboram com a liberação de nutrientes, promovendo o crescimento 

de algas.  

Ceballos  et al (1999) estudando o efeito do represamento na qualidade da água do rio 

Bodocongó, Campina Grande, PB, notaram que as concentrações de fósforo variariam entre 5 e 13 

mg L
-1

. Este corpo d’água foi considerado como hipereutrófico. Sendo que os maiores teores de P 

aconteceram no período de maior precipitação e escoamento superficial. Esse estudo corrobora com 

os resultados de PT maiores para o mês de janeiro e fevereiro.  
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Para os outros meses com valores superiores para fósforo total na época seca, um estudo 

desenvolvido por Moura e Carreira (2013) reitera o resultado encontrado para a Lagoa das Bateias. 

Esses autores caracterizaram a matéria orgânica da Lagoa Rodrigo de Freitas e detectaram que os 

teores baixos de nutriente na época de chuva sugerem alta diluição, em função da precipitação na 

época de coleta. Assim, valores superiores na temporada seca podem ser explicados pela 

inexistência do efeito da diluição, devido ao baixo fluxo. 

As concentrações médias da Lagoa das Bateias variaram entre 1404 e 13049 µg L
-1

. Assim, 

foi possível identificar que todas as amostras ultrapassaram o padrão de qualidade da água 

estabelecido pela Resolução Conama 357/2005, que é de 50 µg L
-1

 para ambientes lênticos, classe 3. 

Esse aspecto pode ser relacionado com o lançamento de efluentes domésticos e industriais “in 

natura” no referido corpo d’água. De acordo com Passos (2009) a Lagoa das Bateias sofre a 

influência do Bairro Santa Cruz devido à inexistência de esgotamento sanitário. Com isso, o esgoto 

a “céu aberto” é lançado na referida lagoa. Os tipos de destinação comuns dos esgotos nessa 

localidade são: fossa séptica e fossa séptica com vala.  

Fontana et al. (2014) realizaram um estudo sobre a represa Guarapiranga, em São Paulo e foi 

possível identificar que a expansão urbana da bacia de drenagem aumentou a trofia. Li et al. (2014) 

constataram que a qualidade da água do Lago Taihu na China estava comprometida devido ao 

aumento da população e crescimento economico.    

Schneider et al (2014) estudaram a eutrofização do  lago Ohrid, no qual foi possivel notar 

que a maior parte das concentrações de fósforo total apresentaram valores menores do que 0,01 mg 

L
-1

.  Já as concentrações de PT na Lagoa das Bateias foram superiores a esse valor para todos os 

pontos e épocas de coleta. A Lagoa das Bateias apresentou todos os valores de PT superiores as 

concentrações encontradas para a Lagoa Maraponga por Lima, Buarque e Gomes (2010). 

  

 

5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através desse estudo foi possível notar que a Lagoa das Bateias encontra-se com um nível 

alto de degradação, principalmente devido ao lançamento de efluentes domésticos e industriais. 

Portanto, há necessidade urgente de implantação de sistema de esgotamento sanitário em todos os 

bairros de Vitória da Conquista, sobretudo o bairro Santa Cruz, visando reduzir o impacto do 

despejo de águas residuárias. 
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