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INTRODUÇÃO 
 A planície costeira do RS é representada por sistemas lacustres (Vieira, 1983), 
sendo, assim, uma região propicia para o desenvolvimento de atividades produtivas. A 
agricultura é considerada uma fonte difusa de poluição, responsável pela carga de 
nutrientes (N e P) e sedimentos para os corpos d’água, causando sua degradação e 
eutrofização (Carpenter et al., 1998), sendo difícil a sua recuperação. 
 A lagoa Caiubá faz parte do Sistema Hidrológico do Taim (Fig. 1) e a cultura de 
arroz por inundação é uma das principais formas de ocupação do seu entorno. Este 
método de irrigação exige uma lâmina permanente de água sobre o plantio por 
aproximadamente 90 dias, com uma demanda elevada (2 L.s-1.ha-1), a qual é fornecida 
por levantes hidráulicos que bombeiam as águas da lagoa, modificando suas 
características físico-químicas e comprometendo a qualidade de suas águas (Marques et 
al., 2002). 

Devido à importância que a lagoa Caiubá representa para os habitantes de seu 
entorno, e que não existem dados sobre este ecossistema, este projeto visa realizar um 
levantamento das suas características limnológicas, bem como o padrão de variações 
sazonais, e caracterizar a qualidade da sua água utilizando o Índice de Qualidade de 
Água (IQA), Índice de Estado Trófico (IET), e as Classes da Resolução CONAMA 
357/05. 
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Figura 1. Localização da Lagoa Caiubá. 
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METODOLOGIA 
Os pontos de amostragem compreenderão locais mais impactados e menos 

impactados pela atividade orizícola. 
 As amostragens serão sazonais por 1 ano. No período de cultivo do arroz o 
acompanhamento será mensal. 

Serão analisados: temperatura, turbidez, oxigênio dissolvido, pH, condutividade, 
transparência por Disco de Secchi, DBO, alcalinidade, material em suspensão, sólidos 
dissolvidos totais, nitrogênio total, fósforo total, nitrato, fosfato, clorofila-a e coliformes 
fecais da água. 
 
Índice de Qualidade de Água (IQA): 
 Desenvolvido pela National Sanitation Foundation e modificado pelo 
COMITESINOS (1990). No seu cálculo entram 8 parâmetros: oxigênio dissolvido de 
saturação, DBO5, coliformes fecais, pH, NO3, PO4, turbidez e sólidos totais dissolvidos. 
O resultado varia de 0 a 100, classificando a qualidade das águas (0 – 25: muito ruim; 
26 – 50: ruim; 51 – 70: regular; 71 – 90: bom; e 91 – 100: excelente).  
 
Índice de Estado Trófico (IET): 

Proposto por Carlson (1977), se baseia nos valores de transparência, clorofila-a e 
fósforo total, onde cada um destes parâmetros produz uma medida do estado trófico, 
considerada independente, numa escala que varia de 0 a 100. Valores elevados de IET 
correspondem a corpos d’água mais eutrofizados. 
 
Resolução CONAMA 357/05: 
 O CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) propôs, através da 
Resolução nº 357 de 17 de março de 2005, uma classificação dos corpos d’água doce de 
acordo com a qualidade requerida para os seus usos preponderantes, sendo o uso mais 
exigente responsável pela definição da Classe (Tabela 1). Quanto maior o número da 
Classe, menos nobres são os usos destinados para a água. 
 

 
      Tabela 1. Valores máximos dos parâmetros estabelecidos para cada Classe do CONAMA. 

Parâmetros Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 
Classe 

Especial** 

OD (mg/L O2) 6 5 4 2 

pH 6 a 9 6 a 9 6 a 9 6 a 9 

DBO5 (mg/L O2) 3 5 10 - 

Turbidez (UNT) 40 100 100 - 

Clorofila-a (µg/L) 10 30 60 - 

Sólidos dissolvidos totais (mg/L) 500 500 500 - 

Fósforo total (mg/L P) 0,02 0,03 0,05 - 

Nitrato (mg/L NO3 *) 44,3 44,3 44,3 - 

Coliformes fecais (NMP org/100mL) 200 1000 2500 - 

 
Deverão ser 
mantidas as 
condições 
naturais do 
corpo de 

água 

        * Na Resolução 357, expresso como nitrogênio (N). 
        ** Destinada à preservação e conservação. 

 
 
Análise estatística: 

Será realizada uma comparação entre os pontos e datas com ANOVA e Análise 
de Cluster para definir semelhanças/diferenças do ecossistema, assim como uma análise 
de componentes principais para determinar quais parâmetros caracterizam a lagoa. 
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