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Introdução: A eutrofização é um fenômeno causado pela acumulação de nutrientes,
especialmente o fósforo e o nitrogênio, nos cursos d’água o que leva, por exemplo, ao
crescimento excessivo de plantas aquáticas que prejudicam a qualidade dos
mananciais, ocasionando a diminuição do oxigênio da água, a morte de muitos peixes,
a produção de gases tóxicos e causadores do efeito estufa. Por ser o fósforo um fator
determinante para esse processo é importante controlar sua entrada e sua acumulação
nestes cursos d’água. Objetivo: O objetivo do presente trabalho é ter uma visão sobre o
processo de eutrofização abordando alguns de seus aspectos e, principalmente, a
participação do fósforo no mesmo. Metodologia: O trabalho é uma revisão
bibliográfica sobre a eutrofização, baseado na revisão bibliográfica da dissertação
“Modelo Sistêmico para Compreender o Processo de Eutrofização em um Reservatório
de Água” de Elmer Alberto Ccopa Rivera, da Universidade Estadual de Campinas -
2003. Para encontrar tal arquivo foi feita uma pesquisa no Google Acadêmico com as
palavras-chave “eutrofização” e “fósforo”. Resultados: A eutrofização é um fenômeno
natural e demorado, mas que tem sido acelerado pela grande quantidade de nutrientes
provenientes dos esgotos domésticos e industriais, da remoção da vegetação, da
decomposição das rochas, das atividades agrícolas e do material particulado da
atmosfera, que vem sendo depositados nos cursos d’água. Com o aumento do aporte
destes nutrientes, há o crescimento desordenado de plantas aquáticas, fitoplânctons e
bactérias que metabolizam esses compostos e os transformam em substâncias tóxicas
que prejudicam a qualidade da água. Além disso, há a diminuição do oxigênio
dissolvido, o que provoca a morte de peixes e outros organismos que dele dependem.

O fósforo é um elemento crucial para o processo de eutrofização e fundamental para a
manutenção dos processos biológicos e da composição dos
organismos, por fazer parte das membranas celulares e das atividades metabólicas,
como na formação do ATP. Ele é encontrado no ambiente sob diversas formas (tanto
na orgânica quanto na inorgânica) podendo estar ligado a metais e outros íons: PO43-,
HPO42-, H2PO4-, Ca3(PO4)2, por exemplo. Sendo assim, ao limitar a quantidade de
fósforo que chega aos ambientes aquáticos, é possível influir diretamente no processo
de eutrofização, minimizando seus impactos. Conclusão: O aporte do fósforo e de
outros nutrientes é responsável pelo enriquecimento do meio aquático, que favorece a
proliferação organismos que alteram a qualidade da água. Desta forma,
compreendendo esse mecanismo e o processo de eutrofização é possível buscar outras
soluções para controle dos nutrientes e preservação dos recursos hídricos.
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