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Introdução

A construção de usinas hidrelétricas causa diversos tipos de impacto na dinâmica
natural do rio. A alteração do ambiente lótico (rio) para um ambiente lêntico
(reservatório) influencia as características físico-químicas, a qualidade da água
(Thornton, 1990) e a dinâmica dos nutrientes (Bufon e Landin, 2007).

A formação de reservatórios gera, a jusante do barramento, um trecho com redução
de vazão. Este trecho sofre diversos tipos de impacto como a diminuição do canal do
rio, redução na capacidade de diluição, diminuição do leito e alteração na dinâmica
natural devido a redução dos pulsos que são controlados pelo barramento.

O Índice de Estado Trófico tem por finalidade classificar os 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 ou ao aumento da infestação de macrófitas aquáticas (CETESB, 2009).

O objetivo do trabalho foi avaliar possíveis impactos na qualidade da água com a
construção da usina hidrelétrica Monte Claro, nos trechos de ambiente lótico,
utilizando o Índice de Estado Trófico.

Material e Métodos

O trecho monitorado localiza-se na área de influência da usina hidrelétrica (UHE)
Monte Claro no rio das Antas, na serra gaucha entre os municípios de Nova Roma do
Sul, Veranópolis e Bento Gonçalves no Rio Grande do Sul. A área do reservatório é de
1,4 km2 funcionando a fio d’água, ou seja, tem por finalidade aumentar o desnível para
produção de energia elétrica. Por isso, os pulsos de vazão são mantidos a jusante.
Foram monitorados cinco pontos de coleta no rio das Antas e um no arroio Burati que
deságua na área de influência da usina (Figura 1). As coletas foram trimestrais e
ocorreram entre maio de 2002 e dezembro de 2004 (período pré-enchimento), e de
março de 2005 a dezembro de 2008 (período pós-enchimento).



Figura 1: Mapa de localização dos pontos de coleta.

As análises foram realizadas segundo Standart Methods 20th (1998). Foi calculado o
Índices de Estado Trófico (IET) modificado por Lamparelli (2004), segundo as
equações:

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

IET (PT) = 10 x (6-((0,42 – 0,36x(ln PT))/ln2))-20

O resultado apresentado foi a média aritmética simples dos índices relativos ao fósforo
total e a clorofila a, segundo a equação:

IET = [IET (PT) + IET (CL) ] / 2 (CETESB, 2009)

Resultados e Discussão

O IET apresentou maior ocorrência de valores que classificaram esse corpo d’água
como sendo ultraoligotrófico e mesotrófico. Porém, no período pós enchimento do
reservatório, houve uma maior diversificação dos resultados que apresentaram
também resultados de eutrofia a hipereutrófia.

O ponto 12, arroio Burati, foi o ponto que apresentou maior freqüência de resultados
de supereutrofico e hipereutrofico. Esses resultados foram refletidos para os pontos a
jusante após o enchimento do reservatório.

Conclusão

A pior qualidade da água encontrada, segundo o método de avaliação utilizado,
ocorreu no ponto 12 (arroio Burati). Esse impacto foi refletido nos pontos a jusante.
Apesar disso, a qualidade da água nesse trecho do rio das Antas permanece
considerada boa a maior parte do tempo.

Os pulsos que são refletidos a jusante do reservatório auxiliam na melhora da
qualidade visto que ajudam no carreamento e diluição dos compostos, assim como na
boa aeração da água.



Como se trata de um complexo formado por três usinas em cascada, e a UHE Monte
Claro foi a primeira a ser construída, sugere-se a continuidade do monitoramento.
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