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Resumo  

O Índice do Estado Trófico (IET) classifica águas por sua trofia, pois avalia o 
enriquecimento por nutrientes e o efeito relacionado ao crescimento excessivo de 
vegetais oportunistas. As classes podem ser: ultraoligotróficas; oligotrófica; 
mesotrófica; eutrófica; supereutrófica e hipereutrófica. No sul do estuário da Lagoa 
dos Patos há aportes de nutrientes, mas esse índice não tinha sido avaliado. Esse 
estudo propõe avaliar os níveis de trofia das águas do estuário, nas águas de canal 
e rasas, através da otimização das fórmulas para o cálculo do IET. A otimização 
ocorreu a partir da utilização das seguintes variáveis: :clorofila a,fósforo total,e 
fósforo solúvel reativo. A partir do cálculo do IET para cada variável, obteve-se o IET 
total. Os IETs dos canais foram inferiores a 64, classificando essas águas, em geral, 
como mesotróficas, em função de que nelas os efluentes chegam diluídos. Na 
enseada, os índices foram superiores a 70 (águas hipereutróficas), principalmente 
nas proximidades de efluentes ricos em matéria orgânica, que quando se decompõe 
aumenta a trofia das águas. Entretanto, essa classificação para o Saco da 
Mangueira se referiu à condição de vazante do estuário, quando não há diluição dos 
efluentes pela entrada da água marinha. Estudos complementares em regime de 
enchente são necessários. Portanto, esse índice é um ótimo indicador da qualidade 
trófica do estuário em função da contaminação por matéria orgânica.  

 

 


