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Introdução
O estudo da qualidade das águas do Arroio Pelotas se apresenta como uma

questão imprescindível no âmbito do planejamento e da gestão ambiental regional, pois

possui importante papel na irrigação e no abastecimento auxiliar de água para o

reservatório Sinotti em tempos de estiagem (Meggiato, 2009). Com o intuito de realizar

uma investigação acerca deste recurso hídrico está em andamento a dissertação

“Monitoramento ambiental no Arroio Pelotas, RS”, no Programa de Pós-Graduação em

Geografia, da Universidade Federal do Rio Grande. Este trabalho tem por objetivo realizar

a divulgação dos resultados parciais das análises propostas neste estudo.

Métodos
De acordo com zona de influência do Arroio Pelotas, foram selecionados 9 pontos

para amostragem, incluindo 5 pontos na zona costeira, os e 4 na zona do Escudo-Sul-

riograndense, durante os períodos de outono e inverno de 2009. Para a determinação de

íons inorgânicos maiores, utilizou-se o equipamento Metrohn para a cromatografia

Iônica. Foram quantificados os cátions: sódio, amônio, potássio, cálcio e magnésio; e os

ânions: fluoreto, cloreto, nitrato e sulfato.

Resultados e discussões
Os primeiros resultados obtidos pela cromatografia iônica para este estudo são

apresentados nas tabelas I e II.
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Tabela I – Resultados da análise quantitativa de íons amostras de águas coletadas em nove  pontos

monitorados no Arroio Pelotas em  outono de 2009.

Tabela II – Resultados da análise quantitativa  de íons amostras de águas coletadas em nove  pontos

monitorados no Arroio Pelotas no inverno de 2009.
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As tabelas I e II mostram a variação da concentração dos cátions e ânions

analisados, no geral foi verificada a diminuição das concentrações, com exceção dos íons

de Na+ no ponto 4, de Ca2+ no ponto 3, de Mg2+ no ponto 2, 4 e  ponto 6,  de K+ no ponto

6 e 7, de F- nos pontos 5, 6, 7 e 9, de Cl- no ponto 5, de NO3
- no ponto 5 e 7,  e de SO4

-2

no ponto 4, 5, 6 e 7. A variação na concentração dos íons quantificados na água do Arroio

Pelotas, pode provavelmente ser atribuída: a) variação sazonal, pois  em decorrência da

estiagem ocorrida no outono e por conta das chuvas intensas ocorridas nos dias

anteriores as coletas de inverno, este fator pode ter influenciado nas concentrações

iônicas nas águas do Arroio Pelotas; b) as atividades agrícolas, que utilizam adubos

sintéticos tais como o NPK e a correção da acidez do solo através da utilização de

calcário, como por exemplo o cultivo do milho, a transferência das mudas de fumo, a

floração do pêssego e o cultivo do arroz, são realizadas a partir da segunda quinzena de

setembro; e c) em épocas de estiagem, as concentrações de íons na água do Arroio

Pelotas podem ter sido influenciadas pelo incremento da salinização da Laguna dos Patos

e do Canal São Gonçalo, nos pontos 8 e 9, esta variação é mais visível nos íons de Cl- e

Na+. De acordo com a resolução n° 357 do CONAMA, estão de acordo com os padrões

estabelecidos para água doce classe 1, os níveis de nitrato, cloreto e fluoreto. Os demais

íons não estão previstos nesta legislação.

Conclusões
Foi possível concluir que alguns fatores ambientais, tais como a variação sazonal

e os períodos de estiagem podem influenciar as concentrações iônicas presente nas

águas superficiais do Arroio Pelotas. Além disso, ações antrópicas, tais como as

atividades agrícolas, podem influenciar na composição destes recursos hídricos, o que

será averiguado no decorrer das próximas estações.
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