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RESUMO
A eutrofização dos sistemas costeiros é uma preocupação global, que compromete a qualidade das águas
interiores e marinhas. A classificação do estado trófico das águas se dá pela utilização de indicadores e
de índices que utilizam variáveis que descrevem os sintomas primários e/ou secundários da eutrofiza
ção. Os índices de estado trófico são ferramentas que classificam o sistema aquático frente à pressão
antropogênica, entre ultraoligotrófico a hipereutrófico. A presente pesquisa avaliou a variação decadal,
de 2006 a 2017, do estado trófico de estuários que deságuam na Baía da Ilha de Santa Catarina
(Florianópolis, Santa Catarina, Brasil) – os estuários dos rios Ratones, Itacorubi e Tavares. Os Índice de
Estado Trófico (IET), o Trophic Index (TRIX) e o Coeficiente de Eficiência do TRIX (CE) foram esti
mados a partir de dados disponíveis na literatura científica e acadêmica. O processo de eutrofização nos
estuários foi associado ao avanço da mancha urbana e à deficiência da coleta e tratamento de efluentes
domésticos ao longo do período analisado. Os resultados do IET classificaram as águas dos rios
Ratones, Itacorubi e Tavares como mesotrófico a hipereútrofico. A categorização pelo TRIX identificou
os estados entre mesotrófico a eutrófico. A classificação dada pelo IET indicou um pior estado trófico
nos ambientes, em comparação aos resultados gerados pelo TRIX. Com a aplicação do Coeficiente de
Eficiência (CE), constatouse que as variáveis abióticas (nitrogênio e fósforo) representaram 54% da
composição do TRIX, ou seja, que a quantidade de nutrientes que entra nos ambientes são os maiores
estressores dos estuários. O TRIX é um índice construído com mais variáveis do que o IET e, quando
associado ao resultado do CE, oferece melhor informação sobre o estado trófico das águas costeiras, o
que justifica o seu uso na gestão costeira. Esse índice tem sido amplamente utilizado pela União
Europeia. A falta de um monitoramento sistematizado prejudica uma análise mais precisa e integrada
sobre a eutrofização e seus impactos nos ecossistemas aquáticos. Além do estabelecimento de um mo
nitoramento da qualidade da água, indicase a necessidade da criação de uma legislação específica para
controlar o processo de eutrofização na zona costeira e a aplicação de índices mais robustos que au
xiliem a tomada de decisão dos órgãos ambientais.
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ABSTRACT
Eutrophication of coastal systems is a global problematic, which compromises the quality of inland
and marine waters. The classification of trophic status of waters is by using indicators and indices
that use variables that describe the primary symptoms and / or secondary eutrophication. The trophic
status indexes are tools that classify the aquatic system against anthropogenic pressure, from ultraoligotrophic to hypereutrophic. This research evaluated the decade variation, from 2006 to 2017, of
the trophic state of estuaries that flow into the Bay of Santa Catarina Island (Florianópolis, Santa
Catarina, Brazil) – the Ratones, Itacorubi and Tavares estuaries. The Trophic State Index (TSI),
Trophic Index (TRIX) TRIX and efficiency coefficient (EC) were estimated from data available in the
scientific and academic literature. The eutrophication process in the estuaries was associated with the
advance of the urban area and the deficiency in the collection and treatment of domestic effluents
throughout the analyzed period. The TSI results classified the waters of rivers Ratones, Itacorubi and
Tavares as mesotrophic to hypertrophic. The categorization by TRIX identified the states between
mesotrophic to eutrophic. The classification given by the TSI indicated a worse trophic state in the
environments, in comparison to the results generated by TRIX. With the application of the Efficiency
Coefficient (EC) it was found that the abiotic variables (nitrogen and phosphorus) represented 54% of
the composition of TRIX, that is, that the amount of nutrients that enter the environments are the
greatest stressors in the estuaries. The TRIX is an index built with more variables than the TSI and,
when combined with the result of the EC, gives better information on the trophic status of coastal
waters, which justifies its use in coastal management. This index has been widely used by the
European Union. The lack of systematic monitoring undermines a more accurate and integrated analysis of eutrophication and its impacts on aquatic ecosystems. In addition to establishing water quality
monitoring, there is a need to create specific legislation to control the eutrophication process in the
coastal zone and the application of more robust indices that assist in decision-making by environmental agencies.
Keywords:

Watershed Coastal; Eutrophication; Trophic State Index; Trophic Index.

1. INTRODUÇÃO
As atividades antrópicas nas bacias hidrográficas costeiras têm provocado à eutrofização das
águas devido às constantes entradas de nutrientes (nitrogênio e fósforo) e de matéria orgânica.
A eutrofização é uma forma de poluição que promove a degradação ambiental do meio aquático,
gerando perdas dos serviços ecossistêmicos (Kitsou e Karydis, 2011; Anzaldua et al. , 2018). A eu
trofização foi conceituada por Ferreira et al. (2011, p.121):
Eutrofização é o processo de enriquecimento da água por nutrientes, especialmente,
nitrogênio e/ou fósforo, levando ao: aumento do crescimento, produção primária e
biomassa de algas; mudanças no equilíbrio de organismos; e degradação da qualidade
da água. As consequências de eutrofização são a degradação da saúde do ecossistema
e/ou a prestação sustentável de produtos e serviços. (tradução nossa)
A eutrofização antropogênica se tornou uma preocupação da atual sociedade, pois esse es
tresse avança com o crescimento populacional nas cidades, os usos múltiplos da água e a falta de
saneamento adequado. A exemplo da expansão das zonas mortas ao longo do globo, que é um dos
problemas promovidos pelo processo de eutrofização. Essa situação é tão alarmante que justifica a in
serção do combate à poluição por nutrientes na meta do objetivo 14 para o Desenvolvimento Susten
tável da Organização das Nações Unidas (ONU, 2019).
A principal contribuição deste estudo está em comparar dois índices de estado trófico: um
índice simples utilizado em todo território nacional, o Índice de Estado Trófico (IET); e outro mais
completo, aplicado na União Europeia, o Trophic Index (TRIX).
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A pesquisa está estruturada em três sessões, sendo: a) classificação do estado trófico das ba
cias hidrográficas costeiras pelos índices IET e TRIX; b) comparação dos índices IET e TRIX; c)
análise das variáveis bióticas e abióticas que compõem os índices em relação aos parâmetros de quali
dade da água que foram estabelecidos na legislação vigente; por fim, as considerações finais com base
no enfoque teóricometodológico e nos resultados obtidos.

2. O PROCESSO DE EUTROFIZAÇÃO EM BACIAS HIROGÁFICAS
COSTEIRAS
A eutrofização pode ser caracterizada como natural ou antropogênica: a natural ocorre com o
resultado do enriquecimento autóctone de nitrogênio (N) e fósforo (P) nos sistemas aquáticos; en
quanto a eutrofização antropogênica ocorre quando os nutrientes N e P são derivados dos despejos das
atividades antrópicas, como os esgotos domésticos e industriais, e os fertilizantes utilizados nas práti
cas agrícolas (Tundisi e MatsumuraTundisi, 2011). O estado trófico dos sistemas costeiros é uma
preocupação socioambiental em todo o mundo, pois esses ambientes apresentam estresse pela hidrolo
gia, interações biológicas e aumento de nutrientes inorgânicos provenientes das bacias hidrográficas.
Para compreender a dimensão das modificações do estado trófico, os indicadores ecológicos e
de qualidade ambiental são utilizados como ferramentas que descrevem o estado do sistema aquático
frente à pressão antropogênica. Esses indicadores servem para definir características, demonstrar
tendências ecológicas ou de qualidade atual de uma determinada área e devem ser parametrizados para
cada sistema, garantindo que a especificidade natural seja considerada (Ferris e Humphrey, 1999;
Bricker et al., 2008; Garmendia et al., 2012).
Diversos indicadores foram desenvolvidos para mensurar o estado trófico, pois os diferentes
ecossistemas requerem informações de variáveis específicas, sejam elas físicas, químicas e biológicas.
O uso de índices mais complexos que permitem uma visão mais integradora dos sistemas, como agre
gação de sensoriamento remoto, análise espacial e modelagem, se tornou popular nas últimas duas dé
cadas, sendo útil em estudos de gestão costeira, em que informações integradas são necessárias
(Kitsou e Karydis, 2011). Contudo, em países em desenvolvimento, o monitoramento ambiental ainda
é incipiente, prejudicando a compreensão dos impactos antropogênicos nos ecossistemas nas dife
rentes escalas espaciais e temporais. No caso da eutrofização, os índices de estado trófico tem sido
bem aceitos como ferramentas para otimizar o entendimento deste processo (Volleinweider et al.,
1998; Lamparelli, 2004; Bricker et al., 2008).
O bom estado trófico é importante para diversas bacias hidrográficas, sobretudo as costeiras,
que sofrem com as pressões antropogênicas causadas pelo lançamento de efluentes oriundos do conti
nente, turismo, transporte ou exploração marinha, por exemplo. No município de Florianópolis (Santa
Catarina, Brasil), os corpos hídricos deságuam na Baía da Ilha de Santa Catarina, formada pelas Baías
Norte e Sul, que suporta o setor da maricultura, atividade economicamente importante para a região,
além de atividades recreativas que necessitam de água de qualidade. Nessa região, os pesquisadores
Garbossa et al. (2017) encontraram elevadas concentrações de coliformes fecais na parte central e
mais urbanizada da Baía, devido à ineficiência ou à falta da coleta e do tratamento de esgoto aliados à
hidrodinâmica do sistema.

2.1 FERRAMENTAS DE AVALIAÇÃO DO ESTADO TRÓFICO DAS ÁGUAS
COSTEIRAS
Compreender as ferramentas que servem de referência para monitorar o estado trófico em sis
tema costeiro é um passo para propor respostas de controle e de mitigação à eutrofização. Nesta
pesquisa, o objetivo principal foi avaliar o estado trófico ao longo de uma década (20062017) de três
estuários que desaguam na Baía da Ilha de Santa Catarina, utilizandose o Índice de Estado Trófico
(IET), o Trophic Index (TRIX) e o Coeficiente de Eficiência (CE) do TRIX.
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Os objetivos específicos da pesquisa foram: a) analisar o estado trófico dos estuários dos rios
Ratones, Itacorubi e Tavares ao longo de uma década utilizando dois índices de estado trófico – IET e
TRIX; b) identificar qual desses índices (IET e TRIX) melhor retrata o estado trófico dos estuários; e
c) avaliar os indicadores de eutrofização aplicados aos índices (IET e TRIX) em relação à Resolução
do Conselho Nacional do Meio Ambiente  Resolução CONAMA Nº 357/2005 (BRASIL, 2005).
A avaliação do processo de eutrofização é importante para diversos fatores, como os
apontados por Karydis (2009): a) fornecer informações sobre tendências que não pode ser facilmente
observadas a partir dos dados; b) sistema de alerta precoce na tomada de decisão, quando as práticas
de gestão são aplicadas e; c) para avaliar o grau de gravidade ou remediação em áreas com problemas
estabelecidos de eutrofização. Com a finalidade de classificar o processo de eutrofização das águas,
foram criados diversos índices e modelos, como os citados a seguir.
O Índice de Estado Trófico (IET) foi elaborado por Carlson (1977). O IET é um índice
simples de ser calculado, pois utiliza apenas três variáveis: a concentração de fósforo (na forma total),
clorofilaa (indicador da biomassa fitoplanctônica) e a profundidade do disco de Secchi. Atualmente, o
IET é o índice aplicado para mensurar o estado trófico mais utilizado no Brasil, sendo adaptado para
os sistemas brasileiros por Toledo et al. (1983), Lamparelli (2004), Agência Nacional das Águas 
ANA (2019) e Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB). Esse índice considera que o
fósforo é o nutriente limitante para a produção primária (seu uso é amplo para águas continentais, em
que o P tende a ser o limitante), mas a alta concentração de clorofilaa é dependente da presença desse
nutriente e da disponibilidade de luz. Esse índice varia de 47 (ultraoligotrófico) a > 67
(hipereutrófico), pela combinação de equações para PT e Chla, para lagos (represas) e rios.
O Trophic Index (TRIX), também utilizado neste estudo, foi proposto por Vollenweider et al.
(1998), com base nos fatores que expressam a produtividade: clorofila (Chla) e utilização aparente do
oxigênio (aD%O); fatores nutricionais (NT ou NID e PT ou PID aplicável nas águas marinhas
costeiras). O índice é dimensionado de 0 a 10, caracterizando as águas em condições tróficas de
oligotrófica à eutrófica. Para Jayachandran e Nandan (2012), o TRIX é uma ferramenta simples para
avaliar o estado trófico das águas costeiras (estuários, lagoas, baías e oceano) e facilmente
compreensível pelos gestores e público em geral. Vale lembrar que o TRIX é amplamente utilizado na
Europa (Artioli; Bendoricchio; Palmeri, 2005; Pettine et al., 2007; Primpas e Karydis, 2011; Cañedo
Argüelles et al., 2012) e outras regiões do mundo.

3. ESTUDO DE CASO: BACIA HIDROGRÁFICAS COSTEIRAS DOS
RIOS RATONES, ITACORUBI E TAVARES EM FLORIANÓPOLIS-SC
As bacias hidrográficas desta pesquisa estão localizadas na Ilha de Santa Catarina, município
de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, Brasil. O território do município engloba a área
insular  Ilha de Santa Catarina, com 424 km²; e a área continental, com 11,9 km², já completamente
urbanizada. A Baía da Ilha de Santa Catarina (BISC) é formada pelas Baías Norte e Sul, que estão
conectadas entre si por um canal estreito na região central do sistema e com o mar adjacente em suas
extremidades. A BISC sofre influência das marés de regime semidiurno e amplitude média de 0,5 m
(Camargo, 2001). As bacias hidrográficas do município de Florianópolis estão inseridas na Região
Hidrográfica Litoral Centro do Estado de Santa Catarina. As principais bacias hidrográficas do mu
nicípio na Ilha de Santa Catarina são as dos rios Ratones, Saco Grande, Lagoa da Conceição, Ita
corubi, Tavares e Lagoa do Peri.
A densidade demográfica no município de Florianópolis foi de 624 hab./km², de acordo com o
Censo Demográfico de 2010 (IBGE, 2010). A população de Florianópolis cresceu a uma taxa média
anual de 2,1%, entre 2000 e 2010, enquanto que, no Brasil, essa taxa foi de 1,2% (IBGE, 2010). O
Atlas do Esgoto (2017) destacou que em Florianópolis, apenas 56% da população foi atendida com
coleta e tratamento de esgotos e 35% utilizaram soluções individuais, tais como fossas (ANA, 2017).
Neste estudo, serão analisados os estuários dos rios Ratones, Itacorubi e Tavares (Figura 1). A
escolha dessas bacias hidrográficas se deu pela sua importância para a manutenção do ecossistema
manguezal e seus recursos, que são protegidos por unidades de conservação federal e municipal.
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Figura 1 . Localização das bacias hidrográficas dos rios Ratones,
Itacorubi e Tavares analisadas nesta pesquisa. Elaboração própria.
A bacia hidrográfica do rio Ratones está localizada no Norte da Ilha de Santa Catarina, apre
sentando a área de 86 km². O rio Ratones é o principal formador desta bacia, tendo como afluente na
margem direita o rio Papaquara, que desagua na parte central do manguezal, onde está localizada a
Estação Ecológica de Carijós (ESEC Carijós). Essa bacia hidrográfica comporta uma população em
torno de 32.673 habitantes (Ferretti, 2013), distribuídos nos distritos de Cachoeira do Bom Jesus,
Canasvieiras, Ratones e Santo Antônio de Lisboa. Nesses distritos, a população residente aumenta
195% no período de veraneio, devido às atividades turísticas nacional e internacional (Campanário,
2007). A ETE de Canasvieiras, de tratamento secundário, atende parte da população da bacia hidro
gráfica, e lança seus efluentes tratados no rio Papaquara.
A bacia hidrográfica do rio Itacorubi possui área de 28 km2, sendo drenada pelos rios Sertão,
Córrego Grande, Itacorubi e seus afluentes, além de alguns canais de drenagem menores. Os cursos
d’água dos rios do Sertão e Itacorubi desaguam na parte central da Baía Norte, em trecho rodeado
pelo manguezal do Itacorubi (Santos, 2003). A população dessa bacia hidrográfica é cerca de 66.804
habitantes (Ferretti, 2013). A área abrange os bairros: Trindade, Pantanal, Itacorubi, Córrego Grande e
Santa Mônica que pertencem ao distrito Centro do município de Florianópolis.
A bacia hidrográfica do rio Tavares possui 50 km², o curso principal tem cerca de 9 km de ex
tensão, iniciando o percurso nos morros Sertão e do Badejo, tendo como afluente o rio Ribeirão da
Fazenda, que nasce no Morro das Pedras (Diedrichsen, 2014). Na área de manguezal, está localizada a
Reserva Extrativista Marinha do Pirajuabaé (RESEX Pirajubaé). Essa bacia hidrográfica possui
aproximadamente 37.017 habitantes (Ferretti, op. cit. ) e, com isso, engloba os distritos de Ribeirão da
Ilha, Campeche e parte do Centro. Atualmente, a alteração da área natural da bacia hidrográfica ocorre
pela especulação imobiliária, pela ampliação do Aeroporto Internacional Hercílio Luz, pela construção
do novo acesso e ampliação da Rodovia SC405 e pela instalação da Estação de Tratamento de Eflu
entes Sul da Ilha.
CAPES é a sigla para Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.
https://www.periodicos.capes.gov.br/
4 https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogoteses
5 http://www.scielo.org
6 https://scholar.google.com.br/
7 https://pergamum.ufsc.br/pergamum/biblioteca/index.php
3
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Tabela 1 . Fontes dos dados secundários de qualidade da água utilizados nesse estudo por bacias hidrográfica e o número de amostras por variáveis (n)

Legenda: Ta = temperatura do ar; SAL = salinidade; OD = oxigênio dissolvido; Tw = temperatura da água; PID = fósforo inorgânico dissolvido;
NT = nitrogênio total; NID = nitrogênio inorgânico dissolvido; e Chla = clorofila a; PT = fórforo total. Elaboração própria.
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3.1 APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE AVALIAÇÃO DO ESTADO TRÓFICO DAS
ÁGUAS
Os indicadores físicos, físicoquímicos e biológicos da qualidade da água dos estuários ana
lisados foram compilados (Tabela 1) e aplicados aos índices: Índice de Estado Trófico (IET), Trophic
Index (TRIX) e Coeficiente de Eficiência (CE) do TRIX. A temperatura (T), salinidade (SAL),
oxigênio dissolvido (OD), fósforo total (PT), fósforo inorgânico dissolvido (PID), nitrogênio total
(NT) e nitrogênio inorgânico dissolvido (NID), sendo o NID o somatório de NO3, NO2 e NH4+ e a
clorofilaa (Chla) foram utilizados para os cálculos do IET e do TRIX. A temperatura e salinidade
foram utilizadas para estimar a concentração de saturação do oxigênio na água, cujo valor é aplicado
no cálculo do TRIX.
Os dados foram compilados a partir de publicações disponíveis nas bases: Periódicos
3
CAPES , Catálogo de Teses & Dissertações da Capes4, Scielo5, Google Acadêmico6 e Biblioteca da
Universidade Federal de Santa Catarina7 (Tabela 1). Além desses, foram disponibilizados dados pelo
laboratório de Monitoramento das Águas da Companhia Catarinense de Água e Saneamento
(CASAN) e pelo Laboratório de Biogeoquímica Marinha da Universidade Federal de Santa Catarina
(Laboratório Biogeoquimar). Os dados de qualidade da água amostrados entre 2006 e 2017 foram se
lecionados para esse estudo.
Foram utilizados somente os dados brutos, ou seja, sem médias ou simplificações estatísticas.
As medianas foram calculadas e utilizadas na análise quando os dados apresentavam mais de uma
informação no dia ou mais de um ponto na área de estudo. Segundo Jiang et al. (2014), as medianas
são mais indicadas para minimizar os impactos de valores extremos dos dados.
A interpolação linear foi utilizada para os dados faltosos. Conforme Gnauck (2004), essa téc
nica é a mais apropriada para série de dados de qualidade da água. Para esse método foi usado o pa
cote Time series missing value imputation (imputeTS) (Moritz, 2018), com auxílio do software R.
Nesta pesquisa, os bancos de dados apresentaram diferentes números amostrais. A interpolação linear,
método aplicado neste estudo, apresentou melhores resultados que as interpolações não lineares
(Gnauck, 2004). Nesta pesquisa foram, ainda, utilizados box-plots (diagramas de caixa), que avaliam a
variabilidade dos dados (Whitall et al., 2010).

Índice de Estado Trófico (IET)
O índice IET foi proposto inicialmente por Carlson (1977), calculado a partir da profundidade
do disco de Secchi (que mede a transparência da água), das concentrações de clorofilaa (biomassa
fitoplanctônica, Chla, em mg.L1) e do fósforo total (PT, em mg.L1) (1). No Brasil, o IET foi adap
tado para ambientes lóticos por Lamparelli (2004), o qual foi utilizado neste estudo. A classificação do
IET está descrita no Quadro 1.

(1)

Onde: PT é concentração de fósforo total medida à superfície da água, em (mg.L1); CL é a concen
tração de clorofilaa medida na superfície da água, em (mg.L1); e ln é o logaritmo natural.
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Quadro 1 .

Classificação do estado trófico pelo IET para águas estuarinas

Fonte: ANA (2010).
Trophic Index

(TRIX)

O Trophic Index (TRIX) foi desenvolvido por Volleinweider et al. (1998) para caracterizar as
condições tróficas das águas marinhas. Esse índice é composto por uma combinação linear dos loga
ritmos de quatro variáveis: clorofilaa (Chla), nitrogênio inorgânico dissolvido (NID), fósforo total
(PT) e utilização aparente do oxigênio (aD% O) (2). A equação do índice está descrita a seguir.

(2)
Onde: Chla é a concentração de clorofilaa (µg.L1); aD%O é o uso aparente do oxigênio, ou o desvio
da concentração de oxigênio dissolvido medido na amostra em relação ao valor de saturação; NID é a
concentração de nitrogênio inorgânico dissolvido (µg.L1); PID é a concentração de fósforo inorgânico
dissolvido (µg.L1); o coeficiente k é a soma dos limites mínimos das variáveis; e o m é o range log
das variáveis.
Nesse estudo, os valores dos coeficientes k e m para os estuários foram: Ratones (k: 2,30
e m: 1,30), Itacorubi (k: 2,80 e m: 0,52) e Tavares (k: 2,10 e m: 0,58). A classificação do índice TRIX
está descrita no Quadro 2.
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Quadro 2 . Classificação do estado trófico pelo TRIX para águas estuarinas

Fonte: Cotovicz Junior et al. (2012) e Hoang et al. (2017).

Coeficiente de Eficiência do TRIX
O Coeficiente de Eficiência (CE) indica a taxa de utilização de nutrientes pelo fitoplâncton no ambi
ente costeiro. O CE foi aplicado nas mesmas variáveis utilizadas no TRIX, conforme Vollenweider
et al. (1998); e Jayachandran e Nandan (2012). Esse coeficiente é definido pela equação (3), sendo o
log10 , referente ao logaritmo da relação entre os dois principais componentes agregados do TRIX:

(3)

Onde: Chla é a concentração de clorofilaa (µg.L1); aD%O é o uso aparente do oxigênio, ou o desvio
da concentração de oxigênio dissolvido medido na amostra em relação ao valor de saturação; NID é a
concentração de nitrogênio inorgânico dissolvido (µg.L1); PID é a concentração de fósforo inorgânico
dissolvido (µg.L1). Os valores abaixo de 2 indicam baixa utilização de nutrientes e acima, caracteriza
alta utilização de nutrientes (Giovanardi e Vollenweider, 2004).

3.2

ANÁLISE ESTATÍSTICA DESCRITIVA DOS DADOS

A análise descritiva dos dados foi realizada pelo software R, com auxílio do pacote ggplot2
(Wickham, 2018). Essa análise tem a função de representar os dados por tabelas, gráficos e medidas
descritivas de posição, dispersão e distribuição (Ferreira, 2009). O teste KolmogorovSmirnov foi
aplicado aos dados, a fim de testar a normalidade das amostras com auxílio do pacote nortest (Gross e
Ligges, 2015). A correlação linear foi testada, dado que o coeficiente de correlação (r) varia de 1 a 1.
O sinal positivo ou negativo indica a relação das variáveis e o valor sugere a força da relação entre as
variáveis, sendo r = 0,10 a 0,30 (fraca); r = 0,40 a 0,6 (moderada); r = 0,70 a 1 (forte). Para Rogerson
(2012), o coeficiente de correlação é verdadeiramente significativo ou não, dependendo do tamanho
da amostra. Para n entre 50 e 100, o valor absoluto de r necessário para alcançar a significância
(usando α = 0,05) é 0,28. Esse teste de correlação de Pearson foi realizado pelo pacote ggpurb
(Kassambara, 2018).
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4. DIGNÓSTICO DO PROCESSO DE EUTROFIZAÇÃO NAS
BACIAS COSTEIRAS ANALISADAS
A classificação do IET indicou os estados de mesotrófico a hipereutrófico para as águas dos
estuários dos rios Ratones, Itacorubi e Tavares (Tabela 2). Apesar da sua ampla utilização, o IET é um
índice mais simples, pois utiliza apenas as concentrações de fósforo (P) e de clorofilaa, sem consi
derar na sua ponderação, a especificidade de cada sistema. Para tornar o IET mais completo,
Baumgarten e Paixão (2013) acrescentaram o nitrogênio total (NT) em estudo no estuário da Lagoa
dos Patos (RS). Nas águas continentais, a produção primária potencial para a eutrofização é limitada
por P, enquanto nas águas costeiras e marinhas, essa limitação é por N (Conley, 2000). Ou seja, o N é
um nutriente limitante e significativo para desencadear a eutrofização em águas costeiras e precisa ser
considerado no cálculo de índice trófico, o que é previsto pelo TRIX.

Tabela 2 . Representação da mancha urbana nas bacias hidrográficas (%) e resultado do IET
nos estuários em média, desvio padrão, número amostral, mínimo e máximo, nesta ordem.

Legenda: As cores pertencem à classificação do estado trófico do IET: Azul (ultraoligotrófico,=47);
verde (oligotrófico, de > 47 a 52); amarelo (mesotrófico, de > 52 a 59); laranja (eutrófico, de > 59 a
63); vermelho (supereutrófico; de > 63 a 67); e roxo (hipereutrófico, de > 67). Elaboração própria.
O estado trófico do estuário do rio Ratones, entre 2006 e 2017, retratou a condição eutrófica
em 62% (n = 53) das amostras. No período inicial, esse estuário foi considerado mesotrófico (IET de
59 ± 15); porém, no final da década, a condição foi supereutrófica (IET 67 ± 8). Para o estuário do rio
Itacorubi, os resultados do IET indicaram condição hipereutrófica, no início e final da pesquisa, com
76 ± 3 e 72 ± 3, nessa ordem. Essas condições foram similares às encontradas no estuário do rio
Tavares, que apresentou, no início, 100% (n = 8); e, no final, 98% (n = 43) dos dados classificados
como hipereutróficos, indicando o potencial altamente produtivo do ambiente. Para corroborar esse
estado trófico, as áreas com urbanização de mais de 20% (em relação à área total da bacia hidrográ
fica) foram as que indicaram tendência à eutrofização. Ao investigar diferentes bacias hidrográficas
com variados níveis de urbanização em Massachusetts (EUA), Tu (2011) verificou que a qualidade da
água decresceu com aumento da mancha urbana, ou seja, quanto mais urbanizada a bacia hidrográfica,
pior foi a qualidade da água.
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O Thophic Index (TRIX) tem sido utilizado em vários países (Artioli et al., 2005; Pettine et
al., 2007; Monteiro et al., 2016; Fiori et al. 2016) e, especialmente, na Directiva Marinha Europeia

(EC, 2000), para caracterizar o estado trófico das águas costeiras. Esse índice considera um grupo
maior de descritores na análise, que indicam os sintomas primários (aumento da concentração de NIP
e PID) e secundários (consumo de OD, pelo aD%O e o aumento da biomassa fitoplâncton) da eu
trofização. Esse índice também parametriza os valores para cada ambiente, pelo coeficiente k (cor
reção dos limites mínimos) e m (correção dos valores máximos), o que permite distinguir a
eutrofização antropogênica da natural (Giovanardi e Vollenweider, 2004).
Vollenweider et al. (1998) indicou os valores de k: 1,5 e m: 1,2 para o TRIX do Mar
Adriático (Itália). Esses valores de k e m foram aplicados por Vascetta et al. (2008) e em sistemas
brasileiros por Cotovicz Júnior et al. (2012). Nesse estudo, seguindo as orientações da Directiva
Quadro da Água (DQA) europeia (EC, 2000), foram determinados os coeficientes (k e m) para cada
estuário. Tal qual a pesquisa de Tavares et al. (2014), que definiu os coeficientes para o estuário do
Pontengi (RN).
Assim como para o IET, o estuário do rio Ratones obteve os menores valores de TRIX entre
os estuários analisados, sendo considerado como mesotrófico (5 ± 2), mas com tendência ao estado
eutrófico, que ocorreu em 14% dos dados (n = 12). No início do período observado, esse estuário era
mesotrófico (TRIX = 4 ± 1), passando para eutrófico (TRIX = 6 ± 1) ao final da década. Notouse
que, após 2013, os valores encontrados do TRIX estiveram acima de 5, período em que a mancha
urbaniza já registrava 105% de aumento em relação a 2006 (Tabela 3).

Tabela 3. Representação da mancha urbana nas bacias hidrográficas (%) e resultado do TRIX nos
estuários em média, desvio padrão, número amostral, mínimo e máximo, nesta ordem.

Legenda: As cores pertencem à classificação do estado trófico do IET: Azul (ultraoligotrófico, <2);
verde (oligotrófico, de 2 a 4); amarelo (mesotrófico, de 4 a 5); laranja (mesotrófico a eutrófico,
de 5 a 6); vermelho (eutrófico, de 6 a 8); e roxo (hipereutrófico, de 8 a 10). Elaboração própria.
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Na bacia hidrográfica do rio Ratones, apesar do funcionamento da ETE Canasvieiras desde
2013 com tratamento secundário, apenas a parcela de 35% da população residente foi atendida por
esses serviços, o que reflete na qualidade da água aqui observada. Essa estação de tratamento de
esgoto atende apenas 10.750 habitantes, sendo que a população flutuante de veraneio chega a triplicar
o número de pessoas nessa área.
O estuário do rio Itacorubi obteve valor de TRIX equivalente ao IET, com a pior condição em
todos os períodos. No início e final da década pesquisada (2006 a 2017), os resultados apresentaram
condição eutrófica, com TRIX igual a 6 ± 2. Após 2008, um longo período passou sem que fossem
feitas medidas nesse sistema. Os estudos foram retomados em 2017, quando a condição neste ambi
ente variou de oligotrófico (TRIX = 3) a eutrófico (TRIX = 7). A bacia hidrográfica do rio Itacorubi
possui parte da sua área atendida pela ETE Insular e Silva (2019) estimou que, em 2016, cerca de 49%
dos habitantes não foram atendidas pela cobertura da rede de coleta e tratamento de esgoto, que é de
tratamento secundário.
No estuário do rio Tavares, os resultados do TRIX indicaram que 54% (n = 28) das amostras
apresentavam condição eutrófica. Ao longo do período de análise, esse estuário foi classificado como
eutrófico pelo TRIX, com 6 ± 1 no início e no final da década. Destacase que a bacia hidrográfica do
rio Tavares ainda não dispõe de coleta e tratamento dos efluentes domésticos, porém está prevista a
construção de uma ETE de tratamento terciário, que irá atender uma população de 25 mil pessoas.

4.1

APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE ESTADO TRÓFICO

Consoante aos índices aplicados nesta pesquisa, os estuários mostraram estado superior ao eu
trófico, com piora constatada no segundo período amostral (Figura 2). O índice IET classificou o pior
estado trófico em comparação ao TRIX na maioria dos períodos estudados. Os índices IET e TRIX di
vergiram nos resultados em relação ao período inicial no estuário do rio Ratones: pelo IET, 63% foram
enquadrados como ruins (acima do estado mesotrófico) em comparação aos 18% caracterizados nessa
condição pelo TRIX. No segundo período, o IET e o TRIX apresentaram a mesma tendência de clas
sificação, com 85% e 100% das amostras como ruins, nessa ordem.
No estuário do rio Itacorubi, não houve diferença entre os períodos: pelo IET, os dois períodos
exibiram 100% das amostras como ruins; já pelo TRIX, esse número foi de 50%. No estuário do rio
Tavares, no primeiro período, 55% das amostras coletadas pelo IET e TRIX foram classificadas como
ruins; já no período final, 100% das amostras do IET e 70% das amostras do TRIX foram catego
rizadas como ruins.
O IET é o índice mais utilizado para classificar as águas brasileiras (SILVA, 2019) e não há
registro de estudos que compararam a aplicação desses dois índices nas águas costeiras do país. Em
lagoas costeiras espanholas, os índices IET e TRIX apresentaram a mesma tendência de estado trófico
(CañedoArgüelles et al., 2012), o que foi observado no presente estudo pela análise de correlação. Os
dados foram considerados não normais conforme o teste KolmogorovSmirnov, sendo o valor de
p < 0,001. A correlação linear entre os índices IET e TRIX nas áreas de estudo demostrou que os da
dos dos rios Ratones e Itacorubi apresentaram correlação positiva moderada (R= 0,45) e os dados do
rio Tavares, fraca (R= 0,30).
O índice complementar ao TRIX, o Coeficiente de Eficiência (CE), indica quais variáveis do
TRIX são melhores indicadoras do estado trófico, se as abióticas (nutrientes) ou bióticas (clorofila e
gás O2 associado ao metabolismo do sistema). Nesse índice, o valor acima de  2 aponta alta utilização
de nutrientes pelo fitoplâncton (e o contrário, quando abaixo desse valor) (Giovanardi e
Vollenweider, 2004).
O estuário do rio Ratones apresentou CE de  0,1 ± 1,6 e de  4,1 ± 0,8 no início e final da dé
cada, respectivamente. Nesse estuário, a maior contribuição para o TRIX foi dada pelas variáveis
abióticas (nutrientes, CE < 2) em 60% das medidas, em comparação com as variáveis bióticas (40%).
O estuário do rio Itacorubi, no início da década, exibiu CE de 1,5 ± 0,6, passando para 0,2 ± 0,8 no
final desse período. O estuário do rio Tavares demonstrou alta utilização de nutrientes, com 0,5 ± 0,2
e 0,2 ± 0,8, no início e final da pesquisa, nessa ordem. Nesse estuário, a relação foi de 51% para in
fluência dos dados abióticos e de 49% para a influência das variáveis bióticas (Chla e aD%O) na ex
plicação do estado eutrófico do sistema.
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ESTUÁRIO DO RIO RATONES

ESTUÁRIO DO RIO ITACORUBI

ESTUÁRIO DO RIO TAVARES

Figura 2 . Classificação dos índices IET e TRIX para as amostras dos estuários  2006/2016.
Elaboração própria.

Ao relacionar o CE e o TRIX (Figura 3), observase duas nuvens de pontos que permitiram
discriminar entre alta (preto) e baixa (cinza) eficiência na utilização de nutrientes nos estuários. A alta
utilização de nutrientes indicada pelo CE considera o ciclo do processo de eutrofização em que os nu
trientes (N e P) são absorvidos pelos produtores primários, que após aumentar a sua biomassa (espe
rada pela elevada concentração de clorofilaa) tende a consumir o oxigênio dissolvido para que ocorra
a oxidação da matéria orgânica produzida (Giovanardi e Vollenweider, 2004).
Contudo, essa leitura deve ser feita com cautela no presente estudo, pois águas com baixa
concentração de oxigênio dissolvido foram observadas sem estarem associadas ao desenvolvimento da
biomassa fitoplanctônica (que utiliza os nutrientes), mas associadas ao excesso de matéria orgânica
proveniente do esgotamento doméstico, que são lançados in natura nos sistemas, ou seja, é uma
matéria orgânica alóctone ao sistema. As águas dos rios ora estudados apresentam elevada turbidez,
pouca luminosidade na coluna da água, o que limitam a produção primária, ao mesmo tempo em que
apresentam hipoanoxia e anoxia (Rodrigues, 2016).
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(A)

(B)

(C)

Figura 3. Utilização de nutrientes e coeficiente de eficiência (CE) em relação ao TRIX nos estuários
dos rios (A) Ratones, Itacorubi (B) e Tavares (C). A eficiência é alta (preto) e baixa (cinza) na
utilização dos nutrientes. Elaboração própria.

4. 2

VARIÁVEIS BIÓTICAS E O PROCESSO DE EUTROFIZAÇÃO

O estuário é um ambiente de transição entre as águas doces (rio) e águas salgadas (oceano),
apresentando, portanto, água salobra. Conforme a Resolução CONAMA No 357/2005, as águas salo
bras são aquelas que possuem salinidade superior a 0,5 psu e inferior a 30 psu (BRASIL, 2005). Nesse
estudo, adotamos a classe “água salobra classe 1”, como foi definida na Resolução CONAMA
No 357/2005 e determinada pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH), na Resolução
CERH No 03/2007 (SANTA CATARINA, 2007).
Ao longo da década, a concentração do oxigênio dissolvido obteve decréscimo em mais de
70% das amostras nos três estuários avaliados (Figura 4). Ao considerar o valor de referência para OD
para água salobra classe 1, a Resolução CONAMA No 357/2005 considera que a concentração de
OD não deve ser inferior a 5 mg.L1. Em 2017, no estuário do Itacorubi, 100% dos dados estavam
abaixo do estabelecido pelo CONAMA. O estuário do Tavares exibiu 62% e 77% das amostras abaixo
de 5 mg.L1 no período inicial e final, nesta ordem.
A concentração mínima de OD estabelecida pela legislação condiz com a concentração que
abaixo da qual se inicia o estresse para algumas espécies estuarinas sensíveis (Bricker et al., 2008),
contudo a condição mais preocupante é quando o sistema apresenta o estado hipóxico com maior fre
quência (Garmendia et al., 2012). A hipóxia é um sintoma da eutrofização dada pela saturação de
oxigênio dissolvido (OD) < 30% ou concentração < 2 mg.L1. No estuário do Ratones, no início da
década, a concentração de OD registrada foi de 5,2 ± 1,4 mg.L1. Nesse período, nenhuma das
amostras (n = 55) apresentaram valores abaixo de 2 mg.L1. Contudo, no final da década, a concen
tração de OD decaiu para 3,7 ± 1,4 mg.L1, sendo que 15% (n = 20) das amostras demonstraram es
tado de hipóxia.
Nos poucos registros disponíveis, o que é um problema para a análise da qualidade da água, o
estuário do rio Itacorubi não apresentou valores de hipóxia < 2 mg.L1 para o período de 2006 (n = 8),
sendo que uma medida foi registrada na década seguinte. Apesar da tendência observada na
diminuição da qualidade da água pela concentração de oxigênio, a baixa quantidade de dados preju
dica uma análise mais confiável, o que reforça a necessidade de se estabelecer um monitoramento am
biental, com periodicidade de amostragens, para compreender a dinâmica temporal do estado trófico
nos estuários.
A variável biológica clorofilaa exibiu as maiores concentrações no estuário do rio Ratones:
na década analisada, as médias variaram de 11 ± 42 µg.L1 (início) a 3 ± 4 µg.L1 (final). Nos estuários
dos rios Itacorubi e Tavares, devido à interpolação dos dados, os valores não variaram entre os perío
dos, sendo respectivamente de 9 ± 1 µg.L1 e 10 ± 3 µg.L1. A Resolução CONAMA No 357/2005 não
estabelece valores limites de concentração de clorofilaa para águas salobras, o que impossibilita
comparação.
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O estuário do rio Ratones apresentou a maior disponibilidade de dados da clorofilaa (n=58),
enquanto que nos estuários dos rios Itacorubi e Tavares, os dados foram escassos, com apenas três
medidas em cada. Esse fato pode ter influenciado a classificação do estado trófico dos estuários, já
que é uma variável que está presente nos dois índices. Os descritores biológicos (clorofilaa,
biomassa, macrófitas e macroalgas aquáticas) são importantes para a classificação do estado trófico
das águas (HerreraSilveira e MoralesOjeda, 2009; Garmendia et al., 2013; Cloern et al., 2014), pois
eles respondem diretamente pela entrada de nutrientes. O fitoplâncton em estuários pode sofrer mu
danças rápidas pelos fatores limitantes (nutrientes e/ou luz) e pela dinâmica física dos ambientes
(McLusky e Elliott, 2004; Gameiro et al., 2011; Chen et al., 2018), sendo importante definir a estraté
gia de monitoramento para que se caracterize as flutuações dessa variável.

Figura 4.

Concentração de oxigênio dissolvido (mg.L1) nos estuários  2006/2016. Estuários
Itacorubi (rosa), Ratones (verde) e Tavares (azul). A linha pontilhada indica o limite da concentração
indicada pela legislação brasileira atual para água salobra classe 1, de 5 mg.L1. Elaboração própria.

A presença de macrófitas aquáticas (Eichhornia crassipes e Pistia stratiotes ) foi observada
nos rios que drenam para os estuários do Ratones e Tavares. As macrófitas liberam substâncias que
inibem o crescimento do fitoplâncton (efeito alelopático), além de promoverem o sombreamento da
coluna da água, provocando a redução da clorofilaa (Fragoso Júnior et al., 2009). Essas espécies
aceleram a eutrofização, pois aumentam a concentração de matéria orgânica e contribuem para o
crescimento de insetos e parasitas que afetam a saúde humana (Tundisi e MatsumuraTundisi, 2011).
Em ambientes onde ocorre o domínio de outros produtores primários, é importante considerar tais
espécies no monitoramento (além da biomassa fitoplanctônica) e inserilas nos cálculos do estado
trófico.
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4.3

VARIÁVEIS ABIÓTICAS E PROCESSO DE EUTROFIZAÇÃO

O fitoplâncton dos estuários do rio Ratones (N:P = 6, em 92% dos dados) e do rio Itacorubi
(N:P = 1, em 100% dos dados) foram limitados pelo N. Já no estuário do Tavares, a limitação foi pelo
P (N:P = 146, em 88% dos dados). Essa condição indicou a heterogeneidade dos estuários e a im
portância em se avaliar o estado trófico pelas diferentes formas de nutrientes, como ocorre no TRIX.
A concentração de Nitrogênio Inorgânico Dissolvido (NID), cujos valores foram aplicados ao
TRIX, não possui valor de referência único pela CONAMA No 357/05, mas sim para cada um dos ele
mentos que formam o NID: amônio, nitrito e nitrato. Essa resolução estabelece para as águas salobras
(classe 1) as concentrações de nitrito (NO2) de 0,07 mg.L1; nitrato (NO3) de 0,40 mg.L1; e
nitrogênio amoniacal (NH4) de 0,40 mg.L1. Pelo somatório dessas frações, a concentração do NID
seria de 0,87 mg.L1.
De acordo com os resultados apresentados na Figura 5, o estuário do rio Itacorubi apresentou
25% (n = 2) dos dados com concentração de NID acima do estabelecido pela legislação ambiental
brasileira no início da década avaliada. No estuário do rio Ratones, as concentrações de NID es
tiveram de acordo com a legislação no início da década, mas não no final do período estudado.

Figura 5. Concentração de Nitrogênio Inorgânico Dissolvido (NID, mg.L1) nos estuários  2006/2016

Estuários Itacorubi (rosa), Ratones (verde) e Tavares (azul). A linha pontilhada indica o limite da con
centração indicada pela legislação brasileira atual para água salobra classe 1, de 0,87 mg.L1. Elabo
ração própria.

O fósforo total (PT) é uma das frações tratadas pela Resolução CONAMA No 357/2005
(para águas salobras  classe 1), cuja concentraçãolimite é estabelecida em 0,124 mg.L1. No estuário
do Itacorubi, no início do período analisado, 100% dos dados estavam acima da resolução, enquanto
que, no final, esse valor foi de 75% (n = 3) (Figura 6A). A concentração de fósforo inorgânico
dissolvido (PID) aplicada ao TRIX apresentou redução ao longo da década estudada nos estuários do
Itacorubi e Tavares (Figura 6B). No estuário do rio Ratones, o PID variou de 0,00 a 0,07 mg.L1 no
início do período analisado, e 0,00 a 0, 30 mg.L1, no final. Apesar da Resolução CONAMA
No 357/2005 não considerar o PID como parâmetro de qualidade da água, observouse que a fração
dissolvida de P esteve acima do limite estabelecido para o P total, que engloba tanto a fração
inorgânica (PID) como orgânica (POD).
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Figura 6. Concentração de Fósforo Total e de Fósforo Inorgânico Dissolvido nos estuários  2006/2016.
Concentração de Fósforo Total (PT, mg.L1) (A) e de Fósforo Inorgânico Dissolvido (PID, mg.L1)
(B) nos estuários Itacorubi (rosa), Ratones (verde) e Tavares (azul). A linha pontilhada indica o limite
da concentração para fósforo total, indicada pela legislação brasileira atual para água salobra classe 1,
de 0,124 mg.L1. Elaboração própria.

Ao compararmos os dados dos índices IET e TRIX em alguns ambientes costeiros (Quadro 3),
constatouse que no rio Jari e Canal São Gonçalo (RS) foram considerados mesotrófico e eutrófico
pelo IET, nesta ordem. Nesta pesquisa, aplicamos os dados desses ambientes ao TRIX, sendo assim
classificados como eutrófico (6,6) e hipereutrófico (8,2). Ou seja, um grau trófico superior ao classifi
cado pelo IET. Por outro lado, ao aplicarmos os dados do TRIX à fórmula do IET, este índice
classificou como hipereutrófico (74 e 76) os rios Massangana e Bacia do Porto, ambos no Estado de
Pernambuco; isto é, o IET representou classificação superior em relação ao TRIX. Vale ressaltar que
esses ambientes foram considerados pelos autores como de água doce classe 2. Conforme Forgiarini
et al. (2007), na Resolução CONAMA No 357/2005, os parâmetros são determinados para os usos e
não respeitam as características individuais de corpos d’água. Esse fator deve ser respeitado, pois
diferentes corpos d’água não respondem ao estresse ambiental da mesma forma (Sondergaard
et al., 2005). No Brasil, não existe nenhuma norma ou política de redução da eutrofização. Entretanto,
nos países da União Europeia e dos Estados Unidos, essa temática está avançada, existindo leis para
minimizar a poluição das águas e a eutrofização nos estuários e zona costeira (Elliott e Jonge, 2002).
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Quadro 3. Comparação entre os índices de estado trófico IET e TRIX

Elaboração própria.

4.4

SANEAMENTO BÁSICO E EUTROFIZAÇÃO

As bacias hidrográficas analisadas neste estudo foram consideradas urbanas e a eutrofização
dos estuários foi associada ao avanço da mancha urbana ao longo da década analisada. A coleta e o
tratamento eficientes dos efluentes domésticos nas bacias hidrográficas urbanizadas são fundamentais
para garantir a qualidade das águas (Tundisi e MatsumuraTundisi, 2011). As ETEs de tratamento se
cundário, como da bacia hidrográfica do rio Ratones, não são eficientes para a redução de nutrientes
dos efluentes, o que aconteceria com o tratamento terciário dos efluentes, caso o sistema fosse efi
ciente. Segundo Drecht et al. (2009), as eficiências na remoção de nutrientes nas ETEs no tratamento
dos efluentes é de 10% (N e P) no tratamento primário; de 35 % e 45% (N e P, nesta ordem) em trata
mento secundário; e de 80% e 90% (N e P, respectivamente) em sistema terciário. Garbossa et al.
(2017), em pesquisa nas baías em que desaguam os estuários desta pesquisa, afirmaram que os sis
temas de coleta e tratamento de esgotos que estão em vigor não estão reduzindo de forma eficiente os
poluentes, atingindo o ambiente marinho. Ou seja, não adianta apenas haver um sistema parcial de
tratamento de esgoto: há a necessidade de atingir toda a população e garantir a eficiência máxima de
tratamento. Os países desenvolvidos procuram reverter o impacto da eutrofização ao estabelecer esses
serviços, além de controlar a qualidade ambiental pela fiscalização da coleta e do tratamento de eflu
entes e pelo monitoramento das águas (Whitall et al., 2007; Behmel et al., 2016).
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Vale destacar que, nessas bacias hidrográficas, há ligações clandestinas de esgotos, que são
fontes de nutrientes e matéria orgânica (Pagliosa et al., 2005; Silva, 2015). Nessas bacias hidrográfi
cas, algumas residências ainda não aderiram à ligação na rede da Companhia Catarinense de Águas e
Saneamento (CASAN). Para reverter esse quadro, entre 2013 a 2018, foi criado o programa “Se Liga
na Rede”, pela Prefeitura do Município de Florianópolis, CASAN, Agência de Regulação de Serviços
Públicos de Santa Catarina (ARESC) e outros órgãos públicos. No distrito de Cachoeira do Bom
Jesus, inserido na BH do rio Ratones, foram inspecionadas 1.049 edificações, sendo que 49% estavam
com ligações inadequadas. No maior distrito dessa BH, o de Canasvieiras, 2.210 habitações foram
inspecionadas e 47% apresentavam ligações inadequadas (PMF, 2016). Nas bacias hidrográficas do
rio Itacorubi, não houve inspeções, mas se pode esperar que o percentual de ligações irregulares seja
semelhante. Ressaltando que na BH do rio Tavares não há ETE e as ligações clandestinas são visíveis
diretamente no leito do rio.
Na Ilha de Santa Catarina (Florianópolis), as rugosidades causadas pelos morros demandam
altos custos para a instalação da rede de esgoto. No morro da Cruz, localizado na BH do rio Itacorubi,
os autores Rebollar et al. (2013) destacaram que a maior parte das habitações não possui esgotamento
sanitário, sendo utilizados sistemas de fossas e sumidouros. Silva e Fonseca (2016), na BH do rio Ra
tones, encontraram relação do processo de eutrofização das águas com as doenças de veiculação hí
drica. Salientase a falta de interesse do poder público em universalizar o serviço de saneamento para
a população carente. Para Zündt (2006), existe correlação entre a falta de infraestrutura e a segregação
da população carente, o que contribui para o isolamento social e impactos socioambientais, tais como:
proliferação de doenças de veiculação hídrica e desvalorização dos imóveis.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A comparação dos índices de estado trófico poderá traçar caminhos para a tomada de decisão
na gestão de águas costeiras em relação ao processo de eutrofização. Atualmente, o monitoramento
dos efeitos da poluição pontual e difusa aos sistemas aquáticos de água doce, costeira e marinha é in
cipiente. Neste sentido, é necessário a utilização de métodos de monitoramento e de metodologias
mais robustas de caracterização do estado trófico.
A aplicação do TRIX se mostrou mais completa e apropriada para os ambientes analisados,
o que poderá auxiliar nas tomadas de decisão sobre o estado trófico das águas costeiras nessa região.
A metodologia do TRIX é fácil e de simples aplicação, podendo o índice ser estabelecido para cada
ponto amostral, tornando o monitoramento ambiental mais eficiente. Esse mesmo índice representou
melhor a fase I da eutrofização, em que a carga de nutrientes define as concentrações de fitoplâncton e
a depleção de oxigênio. Em relação ao nível de eutrofização, entre os 139 dados referentes aos pontos
amostrais dos estuários, o IET identificou 121 como ruins; já no TRIX, 86 foram identificados como
tendo esse nível. Vale salientar que o TRIX é ponderado para cada sistema e envolve um número
maior de variáveis que determinam o processo de eutrofização.
O coeficiente de eficiência do TRIX demonstrou que os fatores abióticos (NID e PID) foram
responsáveis em 51% das amostras pela caracterização do TRIX, o que pode estar associado à limi
tação da produção primária nos sistemas pela luz. Vale ressaltar, que é preciso considerar a importân
cia da clorofilaa como um indicador da resposta do sistema à eutrofização, pois seu aumento é
observado nos eventos de marés vermelhas que ocorrem periodicamente na região.
No entanto, temos carência de pesquisas que se utilizam da abordagem sistêmica e que inte
grem os hidrossistemas, as áreas agrícolas e urbanas na interface terramar, além do monitoramento de
longa duração. Essas medidas podem promover a melhor definição de parâmetros para investigar o
processo de eutrofização nos cursos d’água brasileiros, na escala da bacia hidrográfica, auxiliando no
desenvolvimento de uma legislação mais específica de controle da eutrofização.
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