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ÍNDICE DE ESTADO TRÓFICO E USO NA IRRIGAÇÃO: IMPORTÂNCIA 

ECOLÓGICA E QUALITATIVA PARA A SUSTENTABILIDADE NO BAIXO SÃO 

FRANCISCO 

N. R. F. SANTANA1; A.O. AGUIAR NETTO2; J.C.B. NASCIMENTO FILHO3; S.B. SILVA4 

RESUMO 

O IET é um parâmetro de análise, para mensuração do comportamento de um corpo hídrico, 
que reflete a quantidade de nutrientes dispersos pelo fluido. Na busca do enfrentamento de 
problemas ambientais que a região do baixo São Francisco tem passado, este trabalho objetiva 
a visualização e comparação do índice de estado trófico em três afluentes distintos, em 
periodicidades opoentes. A metodologia utilizada foi por meio de interpretação dos resultados 
disponibilizados pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos- 
SEMARH/SE. Logo, com base nos dados elaborados e construído no software SciDAVis, foi 
possível compreender a realidade dos afluentes, e por meio da resolução CONAMA 357/2005 
comparar os resultados. Os resultados obtidos apontaram que na categoria de uso para 
irrigação, apenas as águas do rio Pilões podem ser usadas em qualquer época do ano para 
irrigação de hortaliças consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam rentes ao solo, 
porem, o rio Capivara não atende aos usos de classe 1 e 2 apenas na classe 3.  Com essas 
informações conclui-se que, a importância ecológica e qualitativa dos afluentes em análise é 
importante para a sustentabilidade no baixo São Francisco.  
 
PALAVRAS-CHAVES: Rios, ecologia e qualidade da água. 

TROPHIC STATE INDEX AND THE USE IN IRRIGATION: ECOLOGICAL AND 

QUALITATIVE IMPORTANCE FOR SUSTAINABILITY IN THE LOW SÃO 

FRANCISCO 

ABSTRACT 
 
The TSI is a parameter of analysis, to measure the behavior of a water body, which reflects on 
the amount of nutrients dispersed by the fluid. In an attempt to tackle environmental problems 
that the region of the low São Francisco has undergone, this study aims the visualization and 
comparison of the trophic state index in three different tributaries, in opposing periodicities. 
The methodology used was through interpretation of the results provided by the Secretaria 
Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMARH/SE. Therefore, based on the 
data created and built in SciDAVis software, it was possible to understand the reality of the 
tributaries, and by CONAMA resolution 357/2005 compare the results. The results showed 
that in the category of use for irrigation, only the Pilões river water can be used at any time of 
year for irrigation of raw consumed vegetables and fruits that develop close to the ground, 
however, the Capivara river does not match with the uses of class 1 and 2, only in class 3. 
With this information it is concluded that the ecological and qualitative importance of the 
tributaries in question is important for sustainability in the low São Francisco. 
 
KEYWORDS: River, ecology, quality of the water. 
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INTRODUÇÃO 

A região do baixo rio São Francisco vem enfrentando grandes problemas ambientais 

com mudanças significativas na dinâmica do rio, perda da fauna e flora, além de processos 

erosivos em suas margens promovendo assoreamento em seu leito. As realizações de 

monitoramento de parâmetros físicos, químicos e biológicos são essenciais ao processo de 

gestão das bacias, sendo informações fundamentais para a elaboração de planos e políticas 

que possam garantir o fornecimento de água, atendendo de forma adequada aos múltiplos 

usos.  

O processo de enriquecimento da água por nutrientes provoca uma progressiva 

degradação de sua qualidade, especialmente em lagos, devido ao crescimento maciço de 

plantas aquáticas, repercutindo sobre todo o metabolismo do corpo d’agua afetado. Em função 

da eutrofização, muito lagos em todo o mundo encontra-se seriamente afetados, perdendo sua 

qualidade cênica, seu potencial recreacional e de forma geral seu valor econômico, tanto para 

o uso no abastecimento domestico quanto para o uso industrial (ANDREOLI, 2005). 

Entre os nutrientes estão o fósforo e nitrogênio, estes apresentam-se nomeio ambiente 

como várias espécies. O fósforo geralmente é encontrado na coluna d’água na forma de 

ortofosfato, o qual é facilmente assimilado pelos organismos, já o nitrogênio ocorre como 

nitrito e nitrato, suas formas oxidadas, e amônia, a forma reduzida. Embora essenciais à 

produção de biomassa, o excesso destes nutrientes pode levar o sistema aquáticos à 

eutrofização e suas inúmeras consequências. Além disso, as espécies do nitrogênio podem ser 

tóxicas à vida aquática (SILVA et al., 2010). 

De acordo com SILVEIRA et al. (2011) o conceito de estado trófico é 

multidimensional, pois envolve processos de carga, transporte e concentração de nutrientes, 

produtividade, quantidade e qualidade da biota, utiliza-se o índice de estado trófico como um 

registro de atividades humanas em determinado ambiente, também podendo ser útil para 

formular planos de manejo e gestão de um ecossistema aquático, via estratégias de uso 

sustentável dos recursos hídricos. 

A eutrofização é um processo gradual e lento, mas quando é de forma antrópica ocorre 

de forma acelerada, com aumento desordenado da biomassa fitoplanctônica, o que 

impossibilita a incorporação desses nutrientes na mesma velocidade de produção. Os 

impactos que podem ocorrer são aumento da turbidez e da cor, redução na concentração de 

oxigênio dissolvido, o que pode ocasionar a morte dos peixes e restringir o uso da água para 

algumas atividades (BEM et al., 2013). Cabe ressaltar, que quando a qualidade da água é 

afetada ocorrem restrições ao seu uso, incluindo esta indisponibilidade ao setor de irrigação.  
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Observando a importância dos ecossistemas aquáticos e os fatores apontados acima, este 

trabalho teve como objetivo levantar informações sobre o índice de estado trófico (IET) nos 

rios Pilões, Papagaio e Capivara localizados no baixo São Francisco, e em seguida verificar se 

os níveis de nutrientes apresentados inviabiliza o uso destas águas na irrigação. 

 

METODOLOGIA 

Com aproximadamente 2.700 km de extensão e descarregando uma média de 2.810m³/s 

no Oceano Atlântico, o rio São Francisco é o terceiro maior rio do Brasil, e apresenta uma 

área de 639.219 km² agregados pelos estados de Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Pernambuco, 

Alagoas, Goiás e do Distrito Federal (CBHSF, 2014). Na divisão fisiográfica desta bacia o 

baixo São Francisco corresponde ao trecho à jusante de Belo Monte, até a foz no oceano 

Atlântico, na divisa dos Estados de Sergipe e Alagoas (CBHSF, 2014).   

 Os rios apresentados neste estudo estão inseridos na região do baixo São Francisco, 

sendo estes os rios Papagaio, Pilões e Capivara. De acordo com o IBGE (2014), o rio 

Capivara percorre áreas de três municípios interioranos do estado de Sergipe, com realidades 

distintas, sendo estes: Nossa Senhora da Gloria, Monte Alegre e Porto da Folha. Já o rio 

Papagaio encontra-se localizado principalmente no município de Pirambu, e o rio Pilões, 

caracterizado predominantemente no município de Japoatã.  

Para verificar os valores do índice de estado trófico (IET), inicialmente solicitou-se a 

SEMARH (Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos) dados sobre o 

monitoramento realizado nas águas do baixo São Francisco. Vale destacar, que as análises de 

água foram realizadas no ITPS (Instituto Tecnológico e de Pesquisa do Estado de Sergipe). 

Em seguida, com os laudos em mãos selecionou-se três afluentes do rio São Francisco, 

entre estes a do rio Papagaio, Capivara e Pilões, em seguida retirou-se as informações sobre 

os valores de IET analisados durante o período de Junho a Agosto de 2013 e novembro/2013 

a Janeiro de 2014.  

Para maior compreensão da realidade trófica encontrada no ambiente de estudo, dois 

parâmetros iniciais foram destacados, sendo estes o IET (P) e IET (Cl). O primeiro analisa a 

quantidade de fósforos presentes no corpo hídrico e consequentemente, a intensidade de 

eutrofização. Já o segundo, por sua vez, mensura a porção de Clorofila, então retrata a 

resposta do ambiente ao agente causador, através da produção de algas.  

Através da utilização dos dados obtidos de IET (P), IET (Cl) e IET, tabulados e 

comparados com Quadro 1 de classificação do Estado Trófico em rios segundo Índice de 

Carlson (1977) modificado por Toledo Junior et al (1990), onde foi possível a compreensão 

XXV CONIRD – Congresso Nacional de Irrigação e Drenagem
08 a 13 de novembro de 2015, UFS - São Cristóvão/SE

590



da realidade trófica. Após, por meio do software de análise e plotagem de dados, SciDAVis 

elaborou-se gráficos das mensurações e comparações nítidas do comportamento hídrico dos 

ecossistemas estudados. 

Quadro01- Classificação do Estado Trófico em Rios segundo Índice de Carlson Modificado 

Fonte: CETESB, 2004. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Considerando as coletas em diferentes períodos do ano, sendo junho a agosto/2013 o 

período chuvoso e novembro/2013 a janeiro/2014 o período seco, constatou-se que o Índice 

de Estado Trófico total entre os períodos não houve discrepância entre os valores calculados 

para os rios Pilões e Capivara, no entanto o rio Papagaio mostrou-se com uma diferença 

significativa, sendo o maior valor no período de inverno, (Ver gráfico 1), o que ocorreu 

devido a um maior índice de pluviosidade na área em que o rio abrangeu no período de coleta, 

e consequente carreamento de nutrientes para o leito do rio. 

  

 

Classificação do Estado Trófico – Rios 

Categoria (Estado Trófico) Ponderação P-total-P (mg.L-1) Clorofila a (µg.L-1) 

Ultraoligotrófico IET≤47 P≤13 CL≤0,74 

Oligotrófico 47<IET≤52 35<P≤35 0,74<CL≤1,31 

Mesotrófico 52<IET≤59 35<P≤137 1,31<CL≤2,96 

Eutrófico 59<IET≤63 137<P≤296 2.96<CL≤4,70 

Supereutrófico 63<IET≤67 296<P≤640 4,70<CL≤7,46 

Hipereutrófico IET>67 P>640 CL>7,46 

Figura 1: IET no verão e inverno Figura 2: IET anual dos rios 
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Em estudo realizado por Andrioni et al. (2009), em um rio no estado de Santa Catarina, 

foram encontrados valores de Clorofila-a maiores nos períodos quentes que nos frios, 

resultados semelhantes foram obtidos neste estudo para os rios Pilões e Capivara, mostrado na 

Tabela 02, ficando com diferença significativa o rio Papagaio. Este aumento no período mais 

quente é estabelecido devido ao aumento da temperatura nesta época e consequente 

proliferação das algas. 

Tabela 02: Índice de Estado Trófico por Pt( Fosforo total) e CLa(Clorofila-a) dos rios em 
estudo. 

RIOS\IET 
PERIODO CHUVOSO PERIODO DE ESTIAGEM 

IET – PT IET – CLa IET – PT IET – CLa 

RIO PILÕES 53,10 24,41 52,26 34,39 

RIO PAPAGAIO 45,90 73,15 55,29 29,89 

RIO CAPIVARA 64,21 57,56 57,43 78,23 

 

Os valores obtidos em analise para o IET–P nos rios em estudo permitem a classificação 

de acordo com CETESB (2004), como mesotrófico, estado correspondente à corpos d’água 

com produtividade intermediária, por possuir disponibilidade média de nutriente de ciclagem 

lenta, com variação na concentração de microalgas e macrófitas aquáticas o que pode 

provocar baixos prejuízos aos usos múltiplos (SILVEIRA et al., 2011). 

Tabela 03: Valores de Pt( Fosforo total) e CLa(Clorofila-a) e os respectivos rios do baixo São 
Francisco. 

PARÂMETRO\RIO PILÕES PAPAGAIO CAPIVARA 

CLOROFILA 

a (µg.L-1)  

VERÃO  1,74 0,001 149,22 

INVERNO 0,53 147,84 24,42 

FÓSFORO 

TOTAL (mg.L-1) 

VERÃO  <0,034 0,06 0,09 

INVERNO 0,04 <0,01 0,34 

Fonte: Secretaria de Recursos Hídricos de Sergipe, 2014. 

De acordo com a Resolução CONAMA 357/2005, o rio Pilões no verão e inverno 

apresentam-se com atributos paramétricos de Clorofila-a e Fósforo total passiveis de ser 

classificado como Classe 1 e o rio Capivara como Classe 3 em ambas as estações e 

parâmetros analisado, levando-se em consideração o de maior valor atribuído (Ver tabela 03). 

Preconiza-se na resolução citada que os limites máximos nas Classes 1, 2 e 3 para os 

parâmetros de Clorofila a e Fósforo total, são respectivamente 10 µg.L-1 e 0,1 mg.L-1, 30 

µg.L-1 e 0,1 mg.L-1 e 60 µg.L-1 e 0,15 mg.L-1.   

Observando estes valores e comparando com a Resolução CONAMA 357/2005 na 

categoria de uso para irrigação, apenas as águas do rio Pilões podem ser usadas em qualquer 
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época do ano, especificamente para irrigação de áreas com hortaliças consumidas cruas, de 

frutas que se desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas, sem a remoção de 

películas e o rio Papagaio apenas no verão. Porém, durante o inverno, as águas do rio 

Papagaio pode ser utilizada somente para irrigar culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras, 

assim como a do rio Capivara. 

 

CONCLUSÃO 

Através do estudo realizado para verificação do índice de estado trófico nos afluentes do 

baixo São Francisco, e de acordo com a Resolução CONAMA 357/2005, pode-se comprovar 

que os rios com maiores restrições ao uso por irrigantes são o Papagaio e Capivara, e o rio 

Pilões apresentou-se com características propícias ao uso em todos os níveis de culturas 

irrigadas na região em estudo. 
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