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1. INTRODUÇÃO 

A eutrofização é um grande problema relacionado à qualidade da água e disponibilidade de 

recursos hídricos. Descargas domésticas e industriais e águas residuais urbanas e agrícolas são 

algumas das fontes identificadas como causas de enriquecimento e mudanças das características 

tróficas dos recursos hídricos (BARBOSA, et. al., 2006). Sendo assim, avaliar a qualidade da água 

em uma bacia hidrográfica é muito importante para assegurar o gerenciamento sustentado dos 

recursos hídricos e seus múltiplos usos (STRIEDER, et. al., 2006). 

A avaliação da qualidade da água pode ser feita de diversas formas, sendo comumente 

utilizados, os índices. O Índice de Estado Trófico (IET) classifica os corpos d’água em graus de 

eutrofização diferentes, de acordo com seu enriquecimento por nutrientes e algas (LAMPARELLI, 

2004). 

 

2. OBJETIVOS 

Avaliar e comparar o Índice de Estado Trófico de uma bacia hidrográfica considerada 

predominantemente urbana e uma bacia hidrográfica considerada predominantemente rural. 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS  

A bacia hidrográfica do Rio Piaí possui suas nascentes localizadas na região de campos do 

município de Caxias do Sul – RS. A região noroeste da bacia está inserida no perímetro urbano, que 

representa 9,32% da área total da bacia hidrográfica. Por sua vez, a bacia hidrográfica do Rio Tega, 

possui suas nascentes localizadas na área urbana do município, com 40% de sua área inserida no 

perímetro urbano. Baseado nestas informações, pode-se classificar a bacia do Rio Piaí como 

predominantemente rural e a bacia do Rio Tega como predominantemente urbana. 



 
 
 No total, 28 parâmetros foram analisados com a finalidade de avaliar a qualidade dos 

recursos hídricos nestas bacias. O período de monitoramento compreendeu os meses de setembro de 

2012 a janeiro de 2014, com periodicidade bimestral, totalizando 9 campanhas. As coletas de 

amostras foram realizadas de acordo com a NBR nº 9.898 (ABNT, 1987), e as análises laboratoriais 

seguiram as normas estabelecidas pelo Standard Methods for Examination  of  Waterand  Wasteater 

(APHA, 2005). Com o intuito de amostrar representativamente estas bacias, foram estabelecidos 5 

pontos de amostragem na bacia do Rio Piaí e 12 na bacia do Rio Tega.  

 O cálculo do IET foi baseado nas equações de Carlson (1977) modificado por Lamparelli 

(2004) (Equação 1), considerando as concentrações de clorofila-a (CL) e fósforo total (PT).  

IET = [ IET ( PT )  IET ( CL)]

2
 , onde 

IET (PT) =  10 6−
0,42− 0,36(ln PT)

ln 2 − 2 

IET (CL)  =  10(6— 0,7 − 0,6((ln CL) ) 

(1) 

 A Tabela 1 apresenta as classes de estado trófico consideradas no IET, bem como as faixas 
de classificação e as características de cada uma.  

Tabela 1: Classe de estado trófico e características principais. 
Classes de Estado Trófico Valor do IET Características 

Ultraoligotrófico =47 
Corpos d’água limpos, de produtividade muito baixa e concentrações 
insignificantes de nutrientes que não acarretam em prejuízos aos usos da água. 

Oligotrófico 47 < IET = 52 
Corpos d’água limpos, de baixa produtividade, em que não ocorrem 
interferências indesejáveis sobre os usos da água, decorrentes da presença de 
nutrientes. 

Mesotrófico 52 < IET = 59 
Corpos d’água com produtividade intermediária, com possíveis implicações 
sobre a qualidade da água, mas em níveis aceitáveis, na maioria dos casos. 

Eutrófico 59 < IET = 63 

Corpos d’água com alta produtividade em relação às condições naturais, com 
redução da transparência, em geral afetados por atividades antrópicas, nos 
quais ocorrem alterações indesejáveis na qualidade da água decorrentes do 
aumento da concentração de nutrientes e interferências nos seus múltiplos usos. 

Supereutrófico 63 < IET = 67 

Corpos d’água com alta produtividade em relação às condições naturais, de 
baixa transparência, em geral afetados por atividades antrópicas, nos quais 
ocorrem com freqüência alterações indesejáveis na qualidade da água, como a 
ocorrência de episódios florações de algas, e interferências nos seus múltiplos 
usos 

Hipereutrófico > 67 

Corpos d’água afetados significativamente pelas elevadas concentrações de 
matéria orgânica e nutrientes, com comprometimento acentuado nos seus usos, 
associado a episódios florações de algas ou mortandades de peixes, com 
conseqüências indesejáveis para seus múltiplos usos, inclusive sobre as 
atividades pecuárias nas regiões ribeirinhas. 

Fonte: Lamparelli (2004); CETESB (2009). 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Na Figura 1, verificam-se os resultados obtidos para o IET para a bacia do Rio Tega. 



 
 

 
Figura 1: IET da bacia do Rio Tega. 

 A análise da Figura 1 indica que a bacia do Rio Tega possui características predominantes 

hipereutróficas, em 39% do tempo. Em segundo lugar, as características ultraoligotróficas aparecem 

predominando em 22% do tempo. 

 O comportamento ultraoligotrófico justifica-se na localização de dois pontos de 

amostragem, estando estes localizados em zonas mais afastadas da área urbana, recebendo menos 

contribuições de ações antrópicas. Desta forma, observa-se uma diminuição da concentração de 

nutrientes. Também, tal comportamento pode estar associado ao processo de autodepuração do 

corpo hídrico, devido às características de relevo desta bacia que favorecem a re-oxigenação do 

mesmo. Associa-se também tal comportamento a carga química (fenol, metais, cianeto) presente no 

corpo hídrico, a qual pode ser um fator inibidor a atividade das algas. 

 Desta forma, os dados do IET demonstram que a bacia do Rio Tega encontra-se 

comprometida do ponto de vista trófico, apresentando alta produtividade, sendo resultado do 

lançamento de efluentes industriais e domésticos, sem o devido tratamento, diretamente no recurso 

hídrico.   

 Através da Figura 2, podemos verificar o comportamento do IET na bacia do rio Piaí. 

 
Figura 2: IET da bacia do Rio Piaí. 

 A análise da Figura 2 sugere que as características tróficas predominantes na bacia do rio 

Piaí são ultraoligotróficas em 33% do tempo, seguida de supereutrófico, mesotrófico e eutróficos, 

com 22%, 20% e 20%, respectivamente. Por sua vez, características hipereutróficas figuram em 5% 

22%

16%

1%
7%15%

39%

Ultraoligotrófico

Oligotrófico

Mesotrófico

Eutrófico

Supereutrófico

Hipereutrófico

34%

20%
20%

22%

4%
Ultraoligotrófico

Oligotrófico

Mesotrófico

Eutrófico

Supereutrófico

Hipereutrófico



 
 
do tempo no rio. Os resultados que indicam alta produtividade podem estar associados ao transporte 

de nutrientes oriundos de áreas com maior concentração urbana, visto que a bacia drena uma 

parcela destas zonas. 

 Os resultados, de certa forma, são esperados, pois o fato da bacia estar localizada em uma 

zona afastada da área urbana implica em menor pressão antrópica e consequente baixa concentração 

de nutrientes na maior parte do tempo. 

5. CONCLUSÃO 

 A aplicação do IET em duas bacias de características distintas indicou que a bacia 

classificada como predominantemente urbana vem sofrendo com ações antrópicas em quantidade 

muito mais elevada do que a bacia classificada como predominantemente rural. Os resultados 

implicam em um possível comprometimento de ações a jusante da bacia do Rio Tega, como por 

exemplo, a instalação de reservatórios de acúmulo de água. 

 A bacia do Rio Tega, apesar de estar comprometida sob o ponto de vista de vista trófico, 

apresenta uma boa capacidade de autodepuração, pois em pontos mais afastados da área urbana, o 

IET mostrou comportamento ultraoligotrófico. 

 O estudo propiciou um prévio entendimento dos níveis tróficos das bacias estudadas. No 

entanto, estudos de produção trófica devem considerar outros aspectos importantes como a forma da 

seção transversal do curso hídrico, remansos em pontos de coleta, bem a turbulência que afeta 

diretamente na concentração de algas no rio. 
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