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Neste estudo pode-se constatar a qualidade baixa das aguas do arroio
Pinhal, resultante da alta concentração de nutrientes e de matéria
orgânica procedente do lançamento de efluentes não tratados e
lançados no arroio. Portanto, o monitoramento da qualidade da água é
fundamental para o acompanhamento do comportamento destes
parâmetros ao longo do tempo, evidenciando ao melhorias ou
regressos no que tange a qualidade dos recursos hídricos.

AL SHEHHI, R. M.; GHERBOUDJ, I.; GHEDIRA, H. An overview of historical harmful algae blooms outbreaks in the Arabian
Seas. Marine Pollution Bulletin V. 86, p.314-324, 2014.
BILICH, M. R.; LACERDA, M. P. C. Avaliação da qualidade da água do Distrito Federal (DF), por meio de
geoprocessamento. Anais XII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto. p.2059-2065, 2005.
BRASIL. Agência Nacional de Águas (ANA). Superintendência de Planejamento de Recursos Hídricos. Disponível em:
<http://www.ana.gov.br/pnrh/index.htm> Acesso em: 2 dez. 2015.
FEPAM, Qualidade ambiental – Região hidrográfica do Guaíba. <http://www.fepam.rs.gov.br/qualidade/iqagua.asp>
(disponível em 14 de dezembro de 2015), 2015.
FILHO, N. P. A situação da água potável no Brasil e no mundo. Disponível em:
<http://pascarellipalestrante.jusbrasil.com.br/artigos/161798960/a-situacao-da-agua-potavel-no-brasil-e-no-mundo>
Acesso em: 15 ago. 2016.

OBJETIVO

Avaliar a qualidade da água do Arroio Pinhal, localizado no município
de Caxias do Sul/RS.

Este pôster foi impresso em cores claras para minimizar o  impacto ambiental pelo uso de tintas.
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Análise do Índice de Qualidade da Água no Arroio Pinhal 

em Caxias do Sul /RS - Brasil

Classes Intervalos
Excelente 91 ≤ IQA ≤ 100

Bom 71 ≤ IQA ≤ 90
Regular 51 ≤ IQA ≤ 70

Ruim 26 ≤ IQA ≤ 50
Péssima 0 < IQA ≤ 25

Mapa de Localização da sub-bacia do Arroio Pinhal
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Gráfico do IQA do Arroio Pinhal. 

 O ponto 1 obteve valores de IQA menores se comparados aos
outros pontos, indicando a baixa qualidade do arroio. Esse ponto se
encontra na zona urbana de Caxias do Sul, onde a atividade
antrópica é significativa e, portanto, efluentes domésticos e
industriais são lançados no referido Arroio.

 Em relação aos parâmetros analisados, pode-se citar que a
concentração de oxigênio dissolvido aumentou de ponto a ponto,
demostrando a capacidade de autodepuração do Arroio Pinhal. Para
os índices de DBO5 o valor mais alto foi registrado no ponto
próximo a fonte, situado na região urbana, indicando que esse
trecho possui uma maior carga orgânica e maiores concentrações de
oxigênio são necessárias para degradar os efluentes lançados.

As águas do Arroio Pinhal se enquadraram predominantemente na
classe ruim, categoria em que a água não se pode ser consumida.
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A sub-bacia do Arroio Pinhal está localizada na região de Caxias do Sul
no estado do Rio Grande do Sul.


