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A água é um patrimônio natural muito importante e essencial para a vida. Contudo, é necessário cautela
quanto à disponibilidade, distribuição e qualidade da água para a população e para os setores industriais
e agrícolas.  Este é  um assunto a  ser  tratado com mais  rigor  pelos  órgãos governamentais,  já  que uma
pequena proporção de todo o volume disponível de água no planeta é potável e própria para o consumo.
O crescimento industrial e urbano, tanto nas grandes cidades como nos pequenos municípios, são alguns
dos  principais  fatores  da  degradação  da  qualidade  dos  recursos  hídricos  e  na  geração  de  resíduos  e
efluentes  no  ecossistema  aquático.  Esses,  quando  não  tratados  ou  destinados  de  forma  incorreta,
acabam sendo levados aos leitos dos rios, e por sua vez, causando a deterioração da sanidade do recurso
hídrico.  Neste  contexto,  este  trabalho  tem como objetivo  avaliar  a  qualidade da  água do  Arroio  Pinhal,
localizado no município de Caxias do Sul/RS, com o intuito de estabelecer parâmetros que permitam um
controle  e  assessorem  na  tomada  de  decisões  relacionadas  a  manutenção  da  sanidade  deste  corpo
hídrico  e  seu  entorno.  Para  isso,  foram  selecionados  quatro  pontos  de  amostragem,  os  quais  recebem
despejo de efluentes provenientes de atividade antrópica desenvolvida em suas proximidades, durante o
período  de  março  de  2012  a  julho  de  2014.  Utilizou-se  o  Índice  de  Qualidade  da  Água  (IQA)  como
ferramenta de cálculo da qualidade do recurso hídrico, este abrange 9 parâmetros já estabelecidos. Para
a classificação dos resultados do índice do Arroio, usou-se a classificação da FEPAM (s.d.). Os resultados
indicaram  a  má  qualidade  das  aguas  do  Arroio  Pinhal.  Dentre  os  pontos  analisados,  os  dois  primeiros
pontos, situados próximos a região urbana, apresentaram má qualidade durante todo o período. Os dois
últimos pontos de análise por sua vez apresentam índices mais otimistas, isso se deve a sua localidade
mais  afastada,  com predominância  de  mata  nativa,  e  à  capacidade  de  depuração  do  corpo  hídrico  por
configurar-se como rio de montanha encachoeirado auxiliando na oxidação dos compostos presentes na
água.  Assim,  pode-se  constatar  a  qualidade  ruim  das  aguas  do  Arroio  Pinhal,  em  função  da  alta
concentração de nutrientes e matéria orgânica lançadas no mesmo. Portanto, fica evidente a importância
do  acompanhamento  da  qualidade  dos  recursos  hídricos,  quanto  a  gestão  dos  mesmos,  permitindo
identificar as fontes de contaminação e propiciar a restauração do ecossistema fluvial.
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