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RESUMO 

 
Para suprir a carência hídrica, o Ceará dispõe de uma grande rede de reservatórios 

artificiais destinados aos mais diversos usos. Porém, águas que permanecem 

reservadas em açudes são limnológicamente vulneráveis, sendo o fenômeno da 

eutrofização uma das piores consequências resultantes das atividades antrópicas 

desenvolvidas nas áreas de contribuição desses reservatórios, consequências 

essas que são agravadas ainda mais em função das características naturais do 
semiárido, um ambiente marcado por baixas precipitações pluviométricas e pela 

sua má distribuição no espaço e no tempo. Para auxiliar no estudo trófico dessas 

águas, há muito vem sendo utilizada pelos limnólogos uma ferramenta destinada a 

classificar os recursos hídricos no tocante ao seu estado de trofia, o IET - Índice do 

Estado Trófico, desenvolvido por Carlson (1977). 

A pesquisa aqui desenvolvida consistiu em aprimorar o estudo da correlação entre 
os parâmetros de Clorofila a, fósforo total e Transparência de Secchi, utilizados na 

composição do IET, bem como ajustar a escala logaritmica do Índice, basaeando-

se nas medidas mínimas e máximas de Secchi para os reservatórios de água do 

Ceará, o que resultou em uma metodologia de classificação trófica adaptada às 

condições dos sistemas lênticos inseridos no semiárido cearense.  
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ABSTRACT 

  
To meet the water shortage, Ceará has an extensive network of artificial reservoirs 

intended for various uses. However, waters that remain reserved in dams present 

limnological vulnerability, and the phenomenon of eutrophication is one of the worst 

consequences of anthropic activities developed in the areas of contribution of these 
reservoirs, consequences that are aggravated due to the natural characteristics of 

semiarid, an environment marked by low rainfall and its poor distribution in space 

and time. To assist the trophic study of these waters, it has long been used by 

limnologists a tool to classify water resources in relation to their trophic state, the 

TSI - the Trophic State Index, developed by Carlson (1977). 

The research conducted here was to enhance the study of the correlation among 

the parameters of chlorophyll a, total phosphorus, and Secchi Transparency, used 

in the composition of the TSI, as well as to adjust the logarithmic scale of the index, 

according to Secchi's maximum and minimum measures to the water reservoirs of 

Ceará, which resulted in a trophic classification methodology adapted to the 

conditions of the inserted lentic systems in Ceará semiarid. 
  

  

Keywords: Water quality - semiarid - Trophic State Index – eutrophication 
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No Nordeste brasileiro, principalmente no Estado do Ceará, a escassez 

de água é uma característica preponderante, em função de grande parte de seu 

território encontrar-se no semiárido. É uma região caracterizada por temperaturas 
elevadas, baixas precipitações pluviométricas, altas taxas de evaporação e pequena 

capacidade de acumulação dos aquíferos. Aproximadamente 75% do território 

estadual encontram-se sobre o embasamento cristalino, um dos fatores 

responsáveis pelos baixos índices de disponibilidade de águas subterrânea, bem 

como da baixa qualidade da água acumulada nos aquíferos, em função dos altos 

índices de sais oriundos dessa rocha.  
O clima e a precipitação pluviométrica têm forte impacto nos 

ecossistemas aquáticos nordestinos, por se concentrarem em poucos meses do ano 
(CEBALLOS et al., 1995 apud DUARTE, 1998 et al.). Estas características 

influenciam diretamente na quantidade e na qualidade dos corpos d’água existentes 

nessa região. 

Para suprir a carência hídrica imposta por suas condicionantes 
ambientais, o Ceará dispõe de uma grande rede de reservatórios artificiais 

destinados aos mais diversos usos, tais como pesca, lazer, aquicultura, o 
abastecimento humano, entre outros. Esses reservatórios, como afirma Datsenko et 

al. (1999), são limnológicamente vulneráveis à eutrofização em função da grande 

variabilidade sofrida pela temperatura da água por causa dos eventos de seca. 

Estes açudes também possuem elevado tempo de detenção hidráulica, visto que 

sua principal função, em sua grande maioria, é a reservação hídrica plurianual, fator 

que contribui ainda mais para essa vulnerabilidade. 

Além dos eventos naturais decorrentes das características da região do 

semiárido, ações de origem antrópica também contribuem significativamente para o 

desencadeamento do processo de eutrofização dos corpos hídricos. A ocupação 
desordenada das áreas frágeis das bacias hidrográficas propiciam o aumento de 

atividades impactantes, e, consequentemente, o carreamento de substâncias 

nocivas à qualidade das águas. Lamparelli (2004) chama atenção para o lançamento 

excessivo de nutrientes nos ambientes aquáticos, que, como consequências, 

1. INTRODUÇÃO 
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apresenta vários impactos negativos; estes vão desde implicações na vida aquática 

até o comprometimento da qualidade dessas águas para os mais diversos usos. 

O estudo limnológico dos reservatórios artificiais, sobretudo os 
construídos na região do semiárido, face as características climáticas e hidrológica 

que lhe são peculiares, se faz necessário para o correto gerenciamento desses 

recursos hídricos. O monitoramento limnológico constitui uma importante ferramenta 

de gestão ambiental, levantando os aspectos da qualidade de água e elaborando 
estratégicas para o uso sustentável desses recursos hídricos (LINS, 2006 apud 

LUNA, 2008). Para interpretação e divulgação desses dados, muitos estudiosos na 

área da limnologia têm se utilizado dos “índices”. Estes resumem em um único ou 

em poucos valores o conjunto de dados advindos do monitoramento qualitativo. 

Para classificação do grau de trofia de reservatórios artificiais, o Índice do 

Estado Trófico (IET) desenvolvido por Carlson (1977) é um dos mais utilizados pelos 

limnólogos − podem-se citar os autores Leal (2006), Vilar (2009), Oliveira (2010) 
entre outros −, pois oferecem várias vantagens em função da utilização de 

parâmetros de fácil determinação e baixo custo, além de facilitar no repasse das 

informações qualitativas ao público mais leigo. 

É importante considerar que o IET não foi especificamente desenvolvido 

para águas de regiões tropicais, como afirma Lamparelli (2004), e merece atenção 

na interpretação dos dados obtidos para sistemas lênticos localizados na região 
semiárida do Nordeste brasileiro. Segundo Dantsenko (1999), em função das altas 

temperaturas dessas águas, tanto a produção primária quanto a decomposição da 

matéria orgânica ocorrem com alta intensidade. Outro ponto a ser considerado é se 

os parâmetros utilizados na composição deste índice possuem uma relação entre si, 

visto que os ecossistemas aquáticos do semiárido, e em especial os localizados no 

Ceará, têm características completamente distintas dos ecossistemas de onde foi 

baseado o IET na sua origem. Como um forte exemplo disso, pode-se citar a grande 

discrepância existente entre os valores de transparência máxima para os 

reservatórios de regiões temperadas em relação aos valores máximos para os 

localizados nas regiões de climas tropicais. 

Na contrução do IET, Carlson (1977) estudou a correlação entre os 

parâmetros que melhor expressam o fenômeno da eutrofização. A sua pesquisa 
demonstrou ser fósforo total, clorofila “a” e transparência da água expressa através 

da leitura do disco de Secchi. Este trabalho mostrou a existência de uma boa 
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correlação entre os parâmentros estudados. 

Em função das condições hidrológicas dos sistemas lacustres localizados 

no semiárido anteriormente citadas, com foco nos reservatórios artificiais do Estado 
do Ceará, esses parâmetros podem apresentar um comportamento completamente 

distinto, quando comparados aos ecossistemas aquáticos de regiões de clima 

temperado e até mesmo para clima tropical (quando consideramos outras regiões do 

país). Neste caso, as correlações que esses parâmetros mantêm entre si podem 

manifestar-se de maneira completamente distintas quando comparadas em regiões 

com outras caracterísitcas, podendo inclusive vir a deixar de existir. 

 
 

1.1 Objetivos 
 

 Objetivos gerais 
 

A pesquisa aqui desenvolvida consiste em aprimorar o estudo da correlação 

entre os parâmetros utilizados na composição do IET, em função das características 

específicas do semiárido, bem como ajustar a escala logarítmica desenvolvida por 

Carlson (1977) de acordo com o valor máximo de Secchi encontrado nos açudes 

monitorados no Ceará. Sua relevância consiste no fato de que a mesma possibilitará 

uma melhor aplicabilidade deste Índice nos lagos de regiões semiáridas e, portanto, 
proporcionará uma leitura mais aproximada das reais condições tróficas desses 

corpos d’água.  

 
 
 Objetivos específicos 

 
Também são objetivos desse trabalho: 

 avaliar a relevância de cada um destes parâmetros, quando 

utilizados para o estudo do estado trófico dos reservatórios do 
semiárido, a partir da correlação entre si dos parâmetros de 

clorofila a, fósforo total e transparência obtida através do disco de 

Secchi; 

 adequar a escala logarítimica proposta por Carlson (1977) para a 

realidade das condições fóticas desses reservatórios, tomando 

como base as medidas máximas de Secchi para os sistemas 

lênticos cearenses; 
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 desenvolver uma metodologia de classificação trófica fundamenta 

em dados de qualdiade das águas dos reservatórios artificiais 
localizados no semiárido cearense, partindo da metodologia 

desenvolvida por Carlson (1977); 

 e, por fim, fazer um comparativo entre a metodologia desenvolvida 
por Toledo et. al. (1983), adaptada de Carlson (1977) para águas 

de clima tropical, com a metodologia adaptada de Carlson (1977) 

para o semiárido Cearense. 
 
 

1.2 Organização do trabalho  
 

O trabalho foi organizado em cinco capítulos. O presente trata da 

formulação do problema, do escopo do trabalho e discorre sobre a maneira como o 

documento foi organizado. 

O Capítulo II apresenta uma revisão bibliográfica direcionada à 

contextualização das condições climáticas e hídricas do semiárido nordestino 
brasileiro em função das suas características naturais e a necessidade de 

reservação hídrica de maneira artificial para atender aos múltiplos usos, bem como 

dos fatores que influenciam na qualidade das águas reservadas nesses mananciais. 

Discorre ainda acerca das principais variáveis limnologias relacionadas ao fenômeno 

da eutrofização; e, finalmente, aborda o Índice do Estado Trófico (IET) e sua 

aplicação como ferramenta amplamente utilizada por estudiosos da área da 

limnologia para classificação trófica dos reservatórios. 

O Capítulo III apresenta a área de estudo, sua caracterização no tocante 

as condições climáticas, hidrológica e a caracterização da região em que cada 

reservatório está inserido e referenciando as características geoambientais dessas 

áreas, por entender que a qualidade da água de um corpo hídrico possui completa 

relação com o contexto ambiental no qual está inserido. 
O Capítulo IV foi dedicado à descrição do processo metodológico de 

análise dos dados e como se deu a utilização destes na adaptação do IET para o 

semiárido. Demonstra ainda a construção dos índices gerados para cada parâmetro, 

onde se tomaram como base as equações resultantes dos gráficos obtidos pela 

correlação existente entre os parâmetros associados ao processo de eutrofização de 

corpos d’água. 



16 
 
 

No quinto e último Capítulo, estão expostos os resultados obtidos na 

aplicação prática do IET adaptado para o semiárido em oito reservatórios alocados 
no estado do Ceará e a comparação entre este índice e o adaptado por Toledo et 

al.(1983), também para águas de clima tropical. Por fim, o fechamento do capítulo se 

dá com as conclusões e considerações acerca do estudo e sua importância dentro 

do contexto limnológico dos reservatórios artificiais do semiárido nordestino, e 

algumas sugestões de estudos complementares para uma devida utilização do 

índice adaptado para a região. 
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O presente capítulo refere-se às características intrínsecas do semiárido 

nordestino, sobretudo o cearense. Discorre a respeito da importância da construção 

dos reservatórios artificiais de águas para mitigar os efeitos das precipitações 

irregulares, no tempo e no espaço, e como esses são vulneráveis qualitativamente, 

em face à influência das condições ambientais naturais da região, bem como aos 

impactos sofridos decorrentes de ações antrópicas.  

Aborda ainda questões referentes à eutrofização, como os principais 

parâmetros relacionados a este fenômeno, suas principais consequências para o 

ambiente aquático e para a sociedade. Dentro dessa perspectiva, será abordada a 

importância do monitoramento da qualidade da água na gestão dos recursos 
hídricos e das ferramentas utilizadas no repasse de informação ao público leigo, os 

Índices de Qualidade de Água, em especial o IET, e sua aplicabilidade em águas do 

semiárido brasileiro.  
 
 
2.1 As condições hídricas do semiárido nordestino brasileiro e a necessidade 
de reservação artificial de água para atendimento aos múltiplos usos. 
 

De acordo com Bezerra (2004), o clima do Ceará é predominantemente 

semiárido, dessa forma, sujeito a adversidades climáticas, caracterizadas por 
irregularidades na distribuição interanual das precipitações, temperaturas elevadas e 

fortes taxas de evaporação. Cirilo; Montenegro; Campos (2010) também destacam o 

regime hidrológico fortemente concentrado em quatro meses (fevereiro-maio). Para 

Souza (2011), a precipitação média anual pode variar espacialmente de 400 a 

2.000mm.  

Eventos hidrológicos extremos como secas e cheias, rios em sua maioria 

intermitentes e evapotranspiração potencial acima dos 2000mm também são 

características peculiares do semiárido, citadas por Vieira e Gondim Filho (2006). O 

solo cristalino é bastante abundante na região; cerca de 70% do território tem um 

potencial subterrâneo restrito. De acordo com o Sistema de Águas Subterrâneas – 

SIAGAS, no Ceará, até maio de 2012, haviam sido cadastrados 19.677 poços 
tubulares e 884 poços amazonas, onde 40,64% dos poços tubulares possuíam 

profundidades entre 40 e 60m. Elevados teores de sais também são características 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
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das águas confinadas em aquíferos do cristalino, o que as torna, muitas vezes, 

impróprias para o consumo humano e animal. 

O Ceará encontra-se inserido quase que na sua totalidade dentro do 
semiárido nordestino. O Estado ocupa uma área geográfica de aproximadamente 

148.825 km², onde, destes, segundo publicação referente à caracterização territorial 

do Ceará, no ano de 2012, disponível no site do IPECE1, 93% do seu território 

encontra-se em região semiárida nordestina e 67,9% do Estado sofre influência do 
clima Tropical Quente Semiárido. O mapa do IPECE abaixo (mapa 1) demonstra o 

tamanho da área pertencente ao semiárido dentro do território cearense. 

Mapa 1: Área do semiárido dentro do Estado do Ceará. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 http://www2.ipece.ce.gov.br/publicacoes/ceara_em_numeros/2012/territorial/index.htm 

Fonte: IPECE. Disponível em http://www2.ipece.ce.gov.br/atlas/capitulo1/12/133.htm. 
Acesso em: 15 de junho de 2013. 
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Face às características intrínsecas do semiárido, para minimizar os efeitos 

da seca no Nordeste, fizeram-se necessárias, ao longo dos anos, construções de 

barragens para o armazenamento de água, visto que a reservação artificial é uma 
das formas de se transportar a água no tempo e garantir o recurso em anos de 

baixas precipitações. Esteves (2011) refere-se como marco da construção de 

açudes nessa região ainda à época do Brasil Império o açude Cedro, construído no 

município de Quixadá-CE, que teve sua obra concluída no ano de 1906. 

O Ceará possui uma ampla rede de açudes distribuídos entre barragens 

de domínio federal e estadual, de pequeno, médio e grande porte. Destas, 144 são 

monitoradas por serem consideradas estratégicas dentro da sua região, em virtude 

do atendimento aos mais diversos usos, embora tendo como prioritários o 

abastecimento humano e a dessedentação animal em casos de escassez, conforme 

preconiza a lei dos Recursos Hídricos de nº 9.433, aprovada em 08 de janeiro de 

1997, que institui a Política Nacional dos Recursos Hídricos do país. 
As estruturas hídricas hoje monitoradas correspondem a mais de 90% dos 

recursos hídricos estocados existentes no Estado. 

Os açudes são formados principalmente pelo represamento de rios para 

atender diversos fins como o abastecimento humano, regularização de cursos 

d’água intermitentes, irrigação, recreação, entre outros. Esse represamento resulta 

em grandes formações de sistemas lacustres artificiais (ESTEVES, 2011), que, em 
função das características impostas pelas condições climáticas da região, são 

problemáticas da indisponibilidade hídrica, principalmente em períodos de escassez 

prolongada, onde é necessário se contar com a reservação artificial. 

De acordo com Mota (2008), entre os recursos naturais se encontram 

disponíveis para os seres humanos, a água é citada como o mais importante, sendo 

indispensável para a sua sobrevivência, visto que, em todas as suas múltiplas 
atividades, ela se faz necessária. 

A demanda por água está cada vez mais crescente, e a questão da 

quantidade não é a única preocupação. Há bem pouco tempo, a sociedade começou 

a lançar seu olhar aos problemas que envolvem a qualidade da água disponível. 

Para Mota (2008), as preocupações com a qualidade da água são relativamente 

recentes, visto que os projetos direcionados ao aproveitamento dos recursos 
hídricos estavam mais preocupados em garantir as vazões necessárias aos diversos 

usos ao qual aquele reservatório era destinado.  
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Além das condições naturais, as atividades antrópicas desenvolvidas nas 

áreas de influência dos mananciais geram resíduos, os quais grande parte são 

revertidos novamente às fontes hídricas, ocasionando prejuízos à sua qualidade. 
Embora a questão dos múltiplos usos da água esteja assegurada na lei n°9.433, 

como um de seus fundamentos, podem ser fatores propulsores de conflitos dentro 

da gestão de um manancial. 

Para Lanna (1997), a sociedade moderna não ampliou somente de 

maneira significativa a demanda por água, mas também a diversidade de seus usos, 

estabelecendo um complexo e conflituoso cenário entre os diversos segmentos, 

principalmente onde o fator “escassez” é preponderante ao desenvolvimento 

econômico. 

Os conflitos de uso são mais acirrados quando o reservatório tem como 

uma de suas funções o abastecimento humano. Outro uso consorciado pode vir a 

comprometer a qualidade da água para tal fim. O abastecimento humano constitui o 
uso considerado mais nobre da água, pois dele depende a nossa sobrevivência. 

(MOTA, 2009). 

Com o crescimento acelerado da população, cresce também a 

necessidade de uma produção de alimento na mesma proporção. Em função disso, 

a água também exerce um papel fundamental dentro desse contexto. De acordo 

com Telles e Domingues (2006), cerca de 65% do consumo mundial da água ocorre 
na irrigação de culturas e, complementarmente, na utilização da água nas estruturas 

de dessedentação e de ambiência nos sistemas de exploração animal. 

Os impactos negativos associados a esse segmento da pecuária não 

estão apenas atrelados à questão da disponibilidade hídrica, mas também 

associados a diversos problemas ligados à qualidade das águas, como é o caso da 

sua salinização, carreamento de agroquímicos e fertilizantes, podendo vir a 
comprometer, inclusive, as águas subterrâneas. Telles e Domingues (2006) também 

chamam atenção para a exploração de animais nas áreas de influência dos 

reservatórios, visto que estes podem poluir os mananciais pela disposição de 

efluentes no solo ou diretamente nos rios e lagos. Estes mesmos autores enfatizam 

que efluentes gerados nas atividades da agricultura e pecuária podem causar danos 

tanto à saúde humana quanto animal. 
A aquicultura também faz parte do seguimento que tem a necessidade de 

água atrelada à produção de alimento e à geração de renda. Essa atividade é 
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crescente nos reservatórios artificiais do semiárido brasileiro. De acordo com 

Ostrensky e Borghetti (2006), a região Nordeste é a segunda maior produtora de 

pescado de água doce do País, e justificam que tal desempenho se dá, 
principalmente, em função dos mais de 70 mil açudes com área superior a 1000 m² 

existentes na região. 

Esse uso também gera bastantes conflitos, quando o mesmo reservatório 

tem como uso comum abastecimento doméstico, por alterar a qualidade da água. 

No tocante ao desenvolvimento econômico, não podemos deixar de citar 

a indústria como um dos segmentos mais importantes no que se refere tanto ao uso 

quanto à poluição dos recursos hídricos. 

Silva e Kulay (2006) citam as principais aplicações da água dentro do 

setor industrial em função das suas mais diversas propriedades. São listadas: 

 sua utilização como matéria prima e como reagente; 

 como solventes de substâncias sólidas, químicas e gasosas; 

 na lavagem de gases e sólidos para retenção de materiais em 

fase sólida; 

 em operação envolvendo transmissão de calor. 

Para cada tipo de uso industrial, variam as exigências com relação à 

qualidade da água (MOTA, 2008). 

Diante da crescente demanda hídrica instalada e de usos indevidos que 

impactam de forma negativa a qualidade desses recursos, a utilização racional e de 
maneira sustentável é algo que se faz cada vez mais indispensável. Para Salati, 

Lemos e Salati (2006), minimizar os efeitos da escassez e da poluição, 

principalmente em países em desenvolvimento, é um dos maiores desafios para se 

alcançar o desenvolvimento sustentável, de modo a não limitar sua disponibilidade 

para as futuras gerações. 

 
 

2.2 Águas de reservatórios artificiais e os fatores que influenciam a sua 
qualidade 
 

As características de qualidade das águas derivam dos ambientes 

naturais e antrópicos onde se originam, circulam, percolam e ficam estocadas 

(REBOUÇAS, 2006). Águas superficiais, sobretudo as que estão acumuladas e 

estagnadas em reservatórios artificiais, estão mais suscetíveis à poluição e/ou 
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contaminação, onde é praticamente impossível de se controlar as interferências 

antrópicas nas suas águas. Esses ambientes lênticos diferem bastante da dinâmica 

dos lóticos (lagos, rios etc). Os depósitos de sedimentos também são maiores 
nesses ambientes, pois possuem um alto tempo de residência de suas águas e 

baixas correntezas, além de estarem expostos a tudo que está à sua margem. 

Nesse sentido, Straskraba e Tundisi (2000 apud VILAR, 2009) afirmam que a 

qualidade da água está, portanto, diretamente atrelada aos processos internos e 

externos ao corpo de água. 

Braga, Porto e Tucci (2006) enfatizam a necessidade de entender os 

processos ambientais para que se possa avançar no conhecimento dos 

ecossistemas, e, a partir daí, atuar corretamente nas causas que interferem na 

qualidade da água. 

Os diversos componentes presentes na água que alteram seu grau de 

pureza podem ser retratados de maneira ampla e simplificada, em termos de suas 
características, sejam elas físicas, químicas ou biológicas (VON SPERLING, 1996). 

A classificação das águas no tocante à sua qualidade será em função ao uso a que 

esta será destinada. Portanto, sua condição de própria ou imprópria dependerá das 

exigências desse uso e de seus requisitos. 

O estudo da qualidade da água não é uma tarefa simples, visto que está 

associado a uma gama de fatores ambientais e variáveis, que são condicionantes e 
determinantes das características e propriedades dessa água. De acordo com 

Meybech e Helmer (1982 apud Leal 2006), a qualidade da água pode ser definida 

segundo a concentração de substâncias inorgânicas ou orgânicas e a composição e 

estrutura da biota aquática presente no corpo de água.  

O comprometimento da qualidade da água é a consequência da 

introdução de diferentes tipos de substâncias, que, por sua vez, interferem nas suas 
características. O lançamento de efluentes, seja de origem doméstica ou industrial, e 

a lixiviação de áreas agrícolas para os recursos hídricos, carreando altas cargas de 

nutrientes, são as principais fontes de poluição das águas. Os nutrientes − com 

destaque para o fósforo e o nitrogênio − são os que mais contribuem para o 

desencadeamento do desequilíbrio no meio aquático ocasionado pelo 

desenvolvimento do processo de eutrofização do corpo hídrico, que, por 
conseguinte, confere a alguns mananciais condições de águas impróprias para o 

consumo. 
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2.3 Eutrofização: um dos principais problemas das águas dos reservatórios 
artificiais 
 

Tundisi (2005) refere-se à eutrofização como sendo o resultado do 

enriquecimento por nutrientes − principalmente o fósforo e o nitrogênio − despejados 

de forma dissolvida e particulada em lagos, represas e rios, transformados em 

partículas orgânicas, matéria viva vegetal, pelo metabolismo das plantas. Para Mota 
(2008), este fenômeno tem como uma de suas consequências a proliferação 

excessiva da flora aquática. 

A eutrofização pode se apresentar em um corpo hídrico de forma natural e 

também como resultante das atividades antrópicas desenvolvidas nas áreas de 

influência do manancial.  

Segundo Von Sperling (1996), mesmo em condições livres da 
interferência humana, a eutrofização pode ocorrer de maneira natural no ambiente 

aquático, em função da decomposição de material sedimentado, embora em baixa 

quantidade, podendo alterar os níveis de nutrientes do meio, fazendo com que haja 

um aumento na população de macrófitas aquáticas e outros organismos, porém, 

ocorrendo de maneira lenta e contínua.  

Por outro lado, quando ocorre como resultante de ações antrópicas, 
acelera o aumento da matéria orgânica nos ecossistemas aquáticos, e, 

consequentemente, produz concentrações indesejáveis de fitoplâncton e macrófitas 

aquáticas. São atribuídos como principais fontes do enriquecimento por nutrientes as 

descargas de esgotos domésticos e industriais dos centros urbanos e a poluição 
difusa oriundas das regiões agricultáveis (TUNDISI et al, 2006 e BRANCO; 

AZEVEDO; TUNDISI, 2006). 

Os principais problemas decorrentes da eutrofização listados por Von 

Sperling (1996) são problemas estéticos e recreacionais, condições anaeróbias no 

fundo do corpo hídrico, eventuais condições anaeróbias no corpo d’água como um 

todo, eventual mortandade de peixes, maior dificuldade de tratamento de água e 

elevação de seus custos, problemas com abastecimento de água industrial, 
modificações na qualidade e quantidade de peixes de valor comercial, redução na 

navegação e capacidade de transporte e desaparecimento gradual do lago como um 

todo. 
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Dos 144 açudes monitorados no estado do Ceará pela COGERH, 82 

estão com o seu estado trófico divulgados no site da Companhia 

(www.cogerh.com.br) onde, destes, 17,07% encontravam-se hipereutrofizados e 
40,24% eutrofizados, apresentando de alta a muito alta a incidência de 

cianobactérias nesses reservatórios, no primeiro semestre do ano de 2012. Para a 

classificação trófica dos reservatórios, a empresa utiliza a metodologia desenvolvida 

por Carlson (1977), adaptada por Toledo Jr. (1983). Esta baseia-se nos dados de 

clorofila a e fósforo total para compor o Índice do Estado Trófico - IET. O IET 

encontrado é validado tomando como base outras variáveis, como número de 

cianobactérias, intensidade de plantas aquáticas no espelho d’água do reservatório, 

renovação da massa d’água e observações de campo realizadas pelos técnicos nas 

campanhas de monitoramento qualitativo. No apêndice, é apresentada uma lista 

com 82 reservatórios e seus respectivos estados tróficos. 

A eutrofização, quando acontece em águas destinadas ao abastecimento 
humano, pode desencadear problemas que podem vir a interferir diretamente na 

saúde pública. 

Nas últimas décadas, a presença de florações de cianobactérias nos 

ecossistemas aquáticos continentais passou a ser reconhecida como problema para 

a saúde humana, embora, desde os anos 50 já se tivesse conhecimento referente às 

questões de causa e consequências da eutrofização (BRANCO; AZEVEDO; 
TUNDISI, 2006). O evento mais conhecido referente à intoxicação por cianotoxinas 

no país ocorreu no ano de 1996, em Caruaru – Pernambuco, onde 52 pacientes de 

hemodiálise do município vieram a óbito. A partir desse acontecimento, as 

autoridades em Saúde Pública passaram a ter uma maior atenção para o assunto, e 

este tema passou a ter mais importância, resultando no aumento de pesquisas sobre 

ocorrência de cianobactérias em águas para o abastecimento público (JOCHIMSEN 
et al., 1998; AZEVEDO et al., 2002 apud AFFE; BARBONI, 2012). 
 
 
2.4 Principais variáveis limnológicas relacionadas ao fenômeno da 
eutrofização 
 

Algumas variáveis limnológicas possuem uma associação direta com a 

eutrofização, como é o exemplo dos macronutrientes fósforo e nitrogênio, medidas 

de clorofila a, por ser uma medida direta da produção fitoplanctônica, e medidas de 



25 
 
 

transparência de um corpo hídrico, que expressa a altura da sua zona fótica. 

Conhecer e entender o comportamento dessas variáveis dentro do ambiente 

aquático é fundamental para determinar o seu estado trófico e, a partir da sua 
classificação, traçar adequadas ações de gerenciamento. 
 
 

2.4.1 Fósforo  
 

O fósforo é um elemento indispensável para o crescimento de algas e, 

quando elevadas concentrações em corpos d’água, sejam lagos ou represas, 

propiciam um crescimento exagerado desses organismos, desencadeiam 

desequilíbrio no ambiente (VON SPERLING, 1996). A importância do fósforo para os 

seres vivos dá-se pelo fato deste elemento ter participação fundamental na formação 

do seu metabolismo, tais como armazenamento de energia e estruturação da 
membrana celular (PANOSSO; ESTEVES, 2011). 

O fósforo é o décimo elemento mais abundante na Terra, porém, apesar 

da sua abundância tornar-se elemento limitante à produção primária, principalmente 

em ambientes aquáticos. Apresenta-se orgânica (na forma particulada ou dissolvida) 

e inorgânica em ecossistemas aquáticos. Na forma dissolvida, é o resultado da 

excreção dos organismos planctônicos e da matéria orgânica particulada. Estas 
partículas, por sua vez, são formadas por agregados de minerais e de fosfatos que 

foram incorporados à biomassa dos organismos. Já o fósforo inorgânico presente na 
coluna da água se apresenta na forma dos ortofosfatos (FERREIRA et al., 2005). De 

acordo com Esteves e Panosso (2011), esta última forma é a que possui maior 

relevância entre as demais apresentadas pelo fósforo, por ser a melhor assimilada 

pelos vegetais aquáticos, sem necessidade de conversão a formas mais simples.  

Este elemento pode se apresentar no ambiente por origem natural, 

através da dissolução do solo e pela decomposição da matéria orgânica. Porém, 

essa contribuição representa apenas 5% do valor incorporado aos recursos hídricos. 

O restante fica a cargo das atividades antrópicas, como despejos domésticos e 

industriais, detergentes, excrementos de animais e fertilizantes agrícolas, entre 
outras fontes (VON SPERLING, 1996; FERREIRA et al., 2005).  

O gráfico 01 demonstra, em percentual, cada uma dessas contribuições, 

no Estado de São Paulo. Esses dados foram levantados pelo Grupo de fósforo da 

Associação Brasileira dos Produtos de Limpeza e Afins – ABIPLA. Não foi citada a 
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Fonte: ABIPLA, 2004 
 

contribuição a partir do esgoto industrial porque não foram levantados dados 

precisos para sua contabilização. Porém, de acordo com Esteves; Bozelli e Branco 

(2011), a indústria, dependendo do seu segmento, tem grande responsabilidade no 
incremento do fósforo em sistemas aquáticos, e cita como exemplo a indústria de 

alimentos como uma grande contribuinte desse elemento.  

Esse percentual é em função do uso e de atividades desenvolvidas, 

podendo variar para cada região. 

 
Gráfico 1 – Percentual de fósforo nos corpos hídricos 

para as principais fontes contribuintes, no Estado de São Paulo. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Vários autores atribuem ao fósforo a responsabilidade de ser um dos 

principais elementos propulsores ao desenvolvimento da eutrofização nos sistemas 
hídricos. Como exemplo, podemos citar os trabalhos de Fernandes et al. (2009), 

Luzia e Matsumura-Tundisi (2008), Barbosa et al. (2006), Lopes et al. (2008), 

Marotta et al. (2008), entre outros. 

Diferente do nitrogênio, o fósforo não tem troca com a atmosfera. Neste 
caso, a partir do mapeamento e detecção das fontes originárias deste elemento 

dentro da bacia hidrográfica, ações de controle da introdução do macronutriente aos 

sistemas lacustres podem ser desencadeadas, minimizando, assim, os impactos 

advindos do fósforo nos ambientes aquáticos. 
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2.4.2 Nitrogênio 
 

O nitrogênio, assim como o fósforo, é considerado um dos 

macronutrientes mais importantes para o desenvolvimento da vida aquática, sendo 

considerado um dos principais constituintes das células de todos os seres vivos. 

Embora considerado um elemento relativamente abundante − este se encontra 
cerca de 99,9% na forma de gás nitrogênio (N2) − não está disponível para a maior 

parte dos seres vivos (ENRICH-PRAST, 2005). 

Na biosfera, dentro do seu ciclo, o nitrogênio se alterna entre as seguintes 

formas: nitrogênio molecular (N2); nitrogênio orgânico, dissolvido ou em suspensão; 

amônia; nitrito (NO2
-) e nitrato (NO3

-). Naturalmente, suas principais fontes são as 

chuvas, material orgânico introduzido ao meio e à própria fixação de nitrogênio 

molecular dentro do próprio corpo hídrico; já artificialmente pode ser incorporado ao 

meio aquático através de despejos domésticos e industriais, excremento de animais 

e fertilizantes como resultado de atividades antrópicas desenvolvidas no entorno de 

mananciais hídricos (ESTEVES; AMADO, 2011 e VON SPERLING, 1996). 

Enrich-Prast (2005) descreve os processos contidos no ciclo do 
nitrogênio. Estes serão apresentados abaixo de maneira resumida, é também na 

esquematizada através da figura 01. . 

(1) Fixação (biológica): este processo é realizado por alguns organismos 
heterótrofos e autótrofos. Porém, estes últimos são responsáveis pela 

maior porcentagem do nitrogênio fixado no ambiente aquático; 

(2) Amonificação ou mineralização: etapa referente à transformação do 

nitrogênio orgânico particulado e dissolvido em amônia (NH4
+). Essa 

função é desenvolvida por vários grupos de bactérias e fungos, ou seja, a 

matéria orgânica é transformada no íon de amônio por intermédio desses 

organismos. Sempre que ocorre a mineralização, ocorre a liberação do 

carbono (C) presente na matéria orgânica. Porém, o mesmo não ocorre 
com a amônia. A qualidade e a proporção do C:N no substrato degradado 

determinará se a amônia será liberada ou absorvida pelo meio;  

(3) Assimilação: a amônia e o nitrato são as principais formas de 

nitrogênio inorgânico dissolvido. No entanto, os organismos 

decompositores assimilam preferencialmente a amônia, pois o nitrato, 
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antes de ser consumido, necessita primeiro passar pelo processo de 

redução assimilatória de nitrito e só a partir daí ser convertido à amônia, 

resultando, assim, em um gasto maior de energia para esses organismos;  

(4) Nitrificação: a oxidação do amoníaco, conhecida como nitrificação, é 

um processo que produz nitratos a partir do amoníaco, processo este 

realizado por bactérias nitrificantes. Primeiramente, o amoníaco é 
convertido em nitritos (NO2

-) e, numa segunda fase (através de outro tipo 

de bactérias nitrificantes), os nitritos são convertidos em nitratos (NO3
-) 

prontos a serem assimilados pelas plantas; 

(5) Desnitrificação: esse processo é realizado por bactérias facultativas, 

que, na ausência de oxigênio, utilizam o nitrato como forma alternativa na 

sua respiração. Esse processo libera o nitrogênio na forma de gás. A 

produção primária se torna regulada em ecossistemas limitados por 

nitrogênio, o que favorece o controle da eutrofização dos ambientes 
aquáticos que recebem grandes concentrações de nutrientes; 

(6) Redução dessimilatória: nessa fase do ciclo, o nitrato é reduzido à 

amônia, por algumas bactérias anaeróbias; 

(7) Oxidação anaeróbia da amônia: redução da amônia por alguns grupos 

de bactérias anaeróbias. 

A Figura 1 apresenta esquematicamente as principais etapas do ciclo do 

nitrogênio no ecossistema aquático. 
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Figura 1 – Esquema em que se apresentam as principais etapas do ciclo do nitrogênio no 
ecossistema aquático. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Esse macronutriente, assim como o fósforo, também pode estar 

associado aos eventos de eutrofização ocorrentes em sistemas hídricos.  
 
 

2.4.3 Nutriente limitante (relação N:P) 
 

A maioria dos trabalhos científicos relacionados ao estudo da eutrofização 

atribuem ao fósforo a responsabilidade de ser o principal nutriente responsável pelo 

fenômeno em lagos e reservatórios. Como exemplo, podemos citar os trabalhos 
realizados por Toledo Jr. et al. (1983), Batista et al. (2012), porém, é necessário 

entender os processos que envolvem o comportamento desses dois principais 

macronutrientes, o fósforo e o nitrogênio, dentro do ecossistema aquático e a 

interação destes com o meio. Para Chorus e Mur (1999), nos ecossistemas 

aquáticos tropicais, o fósforo normalmente se comporta como nutriente limitante ao 

crescimento de fitoplâncton. Já para Neves (et al., 2006), o nitrogênio pode atuar 

como limitante na produção primária dos ecossistemas aquáticos, quando se 

apresenta em baixas concentrações, visto que participa da formação de proteínas, 

um dos componentes básicos da biomassa. 

De acordo com Odum (1971 apud TOLEDO JR. et al., 1983), a utilização 

do nutriente por um organismo obedece à “Lei do Mínimo”, que foi estabelecida por 

Fonte: adaptado de Enrich-Prast, 2005. 
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Liebig. Esta diz que o que limita o crescimento dos organismos são as quantidades 

mínimas de substâncias necessárias ao seu crescimento e reprodução. 
Toledo Jr. et al. (1983) baseiam-se nos estudos realizados por Rast e Lee 

(1978), Chiaudani e Virgles (1974), que mostraram, através de bioensaios, que, para 

razões (N:P) 5 para 1, o nitrogênio seria o nutriente limitante, enquanto para razões 

superiores a 10 para 1, seria o fósforo. No que concerne a estudos realizados em 
reservatórios, Lee e Jones-Lee (1998 apud LAMPARELLI, 2007) descrevem que o 

consumo de nitrogênio e fósforo pelos fitoplânctons demonstra que a razão da 

assimilação entre os dois nutrientes, ou seja, N:P, é de aproximadamente 7,5 para 1, 

até o seu consumo completo. Nesse sentido, Lamparelli (2007) afirma que, apesar 

de trabalhos que comprovem a sua aplicabilidade, é importante considerar que, na 

prática, os nutrientes podem atuar concomitantemente, alterando suas 

concentrações no meio. Neste mesmo trabalho, o autor ressalta a importância de se 

definir o nutriente limitante para o estabelecimento de planos de manejo em Bacias 
Hidrográficas, quando se desejam realizar trabalhos para redução do grau de trofia 

dos corpos hídricos. 

 
 

2.4.4 Clorofila a 
 

A clorofila a representa aproximadamente 1 a 2% do peso seco do 

material orgânico em todas as algas planctônicas. Dessa forma, é considerada um 

indicador da presença de material vivo existente em um corpo hídrico num dado 

espaço de tempo, conhecida como biomassa algal. Por esse motivo, é utilizada 

como principal variável indicadora do estado trófico dos ambientes aquáticos.  

A clorofila a é a mais conhecida das clorofilas (a, b, c e d). Sua 

determinação no ambiente aquático faz-se importante quando se deseja levantar o 

potencial orgânico em termos de biomassa algal, bem como o grau de eutrofização 

do ambiente aquático; nos estudos de produtividade primária e no estudo da 

poluição orgânica ou industrial (CETESB, 1990).  
Para Toledo et al. (1983), em geral, é aceito que o nível trófico de um 

corpo d’água pode ser traduzido a partir das concentrações de clorofila a, das 

espécies de algas presentes, da transparência das águas, e das concentrações de 

nutrientes e oxigênio dissolvido. 
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Para a construção do Índice do Estado Trófico (IET), Carlson (1977) 

utilizou as medidas de colorofila a como peça chave para a composição do seu 
índice, sendo a ela atribuído o status de principal variável para a classificação 

tróficas de corpos hídricos, conforme o autor. 
 
 

2.4.5 Transparência da água 
 

A luminosidade proveniente do sol é utilizada biologicamente nos 

processos fotossintéticos, sendo fundamental para o metabolismo dos ecossistemas 

aquáticos. Também modifica a estrutura térmica do corpo hídrico, interferindo na 

circulação e estratificação da água. Quanto ao regime luminoso, o reservatório pode 

ser dividido em duas zonas, fótica, que é a região da massa de água iluminada com 

até 1% da luminosidade superficial, e a zona afótica, que não recebe luz (POMPEU, 
1990). 

As medidas de transparência da água de um determinado corpo hídrico 

podem variar entre poucos centímetros e alguns metros. Quem vai determinar esse 

valor é a capacidade do meio em atenuar a radiação subaquática. A transparência 

da água pode ser facilmente medida através de um equipamento barato e prático 

bastante fácil de ser operado, o disco de Secchi. Esse equipamento é constituído de 
um disco (seja de madeira, seja de metal ou outro material) de 30cm de diâmetro, 

pintado nas cores preta e branca, dividido em quatro partes, preso a uma corda 

graduada. A leitura da transparência de um determinado ponto é feita quando o 

disco desaparece na coluna da água. 

Carlson (1977) também adicionou as medidas de transparência, através 

das leituras de Secchi, como sendo uma das variáveis incorporadas ao seu Índice, 

por considerar que existe uma estreita relação entre o aumento da densidade das 

algas com a limitação de luz no ambiente aquático. Porém, é necessário que se faça 

uma ressalva baseada nas condições climáticas da área onde o estudo foi 

originalmente realizado, visto que os lagos de clima temperados possuem 

características bastante distintas dos existentes no semiárido brasileiro. Para Von 
Sperling (1996), os lagos e represas tropicais, na sua grande maioria, apresentam 

baixa transparência, e isso se deve mais aos carreamentos superficiais do solo 

marginal do que ao elevado grau de produtividade biológica do meio aquático. 
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No trabalho referente à adaptação do IET de Carlson (1977) para lagos 

de clima tropical, Toledo Jr. et al. (1983) fazem uma adequação da equação 

dedicada ao cálculo do índice baseada na transparência de Secchi, onde atribui um 
menor peso a essa variável, por entender que a leitura da transparência através do 

disco de Secchi pode ser influenciada pela elevada turbidez da água na maior parte 

do ano. 
 
 

2.5 Índice do Estado Trófico (IET) e sua aplicação  
 

O monitoramento da qualidade da água é fundamental como ferramenta 

para gestão adequada dos recursos hídricos, pois auxilia na identificação dos 

impactos gerados ao ambiente aquático, em função das más práticas adotadas na 

bacia hidrográfica, propiciando informações para tomada de decisões no âmbito 
dessa gestão. Entretanto, existe um fator complicador no tocante à interpretação dos 

parâmetros existentes para análise da qualidade da água. Os diversos parâmetros 

utilizados no monitoramento qualitativo apresentam resultados que são de difícil 

interpretação por pessoas não especialistas no tema. Dessa forma, algumas 

ferramentas são necessárias no sentido de facilitar a interpretação desses dados, 
bem como auxiliar na comunicação entre pesquisadores e sociedade (MENEZES et 

al., 2010).  

Para Lamparelli (2004), os resultados do monitoramento devem ser 

expressos de forma clara para a população, apresentando classificações dos 

ambientes segundo sua qualidade. 
Conforme Menezes et al. (2010), os Índices de Qualidade vêm sendo 

desenvolvidos e aplicados no monitoramento da qualidade da água em diferentes 

partes do mundo. Vários são os índices existentes, e estes estão atrelados aos usos 

a que se destina a água e que tipo de informação se quer acerca da sua qualidade. 

O uso dessa ferramenta na análise do estado qualitativo das águas, bem 

como na elaboração de diagnósticos acertados sobre a real condição qualitativa ao 

qual se encontra um determinado reservatório é de fundamental importância para 
gerenciar os recursos hídricos de maneira adequada. 

A CETESB (2012) recomenda, como uma das formas de avaliar a 

qualidade das águas no que se refere à produtividade do corpo hídrico, a utilização 

do Índice de Estado Trófico, que tem por finalidade a classificação das águas de 
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acordo com os diferentes graus de trofia, ou seja, avaliar um sistema aquático 

quanto ao enriquecimento por nutrientes. A CETESB (2012) considera, na sua 

metodologia de classificação do IET, apenas os parâmetros de clorofila a e fósforo 
total, por considerar que as medidas de transparência podem ser afetas pela 

elevada turbidez resultante de material mineral. Em função desses dois parâmetros, 

foram estabelecidos 7 categorias para classificação do corpo hídrico, em função do 

seu grau de trofia. Segue demonstrada na tabela 1 a classificação desenvolvida pela 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. 
 
 

Tabela 1: Classificação do estado trófico para reservatórios desenvolvida pela CETESB. 

Fonte: Adaptado de CETESB, 2012. 

 
Os índices do estado trófico (IET) foram desenvolvidos com o intuito de 

classificar as águas de lagos e reservatórios, de modo a auxiliar os agentes 

gestores, bem como facilitar a comunicação destes com o público no tocante o 

estado ou a natureza na qual se encontram tais sistemas (BARBOSA, 2006). O IET 

proposto por Carlson (1977) é um dos mais utilizados para estimar o estado trófico 

dos sistemas aquáticos lacustres. Esta metodologia relaciona as concentrações de 

fósforo total, clorofila a e a transparência da água para avaliar a situação do 

ambiente (LEAL, 2006), porém, originalmente, foi desenvolvido para climas 

temperados, e, em função disso, algumas adaptações surgiram no intuito de trazer 

sua aplicação o mais próximo possível das características das águas da região 
tropical. 

Lamparelli (2004) cita como exemplos dessas adaptações Salas e Martino 

(2001), nos quais é proposto o modelo trófico simplificado para fósforo, para lagos e 
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reservatórios tropicais da América Latina e Caribe, e também a metodologia de 

Carlson (1977) adaptada por Toledo Jr. et. al. (1984), que relacionou os parâmetros 

de fósforo total, fosfato inorgânico e clorofila a. Neste trabalho, o autor chama 
atenção para as diferenças entre as regiões temperadas e tropicais, justificando que, 

em funções das diferenças climatológicas, as respostas dos organismos aquáticos 

aos fatores que controlam seu crescimento podem sofrer alterações, visto que os 

processos físicos, químicos e biológicos são bastante dependentes, por exemplo, da 

temperatura da água e da sua variação temporal e espacial. 

Em geral, nos ecossistemas aquáticos tropicais, a elevada taxa de 

assimilação de nutrientes associada à alta taxa de reciclagem provoca a ocorrência 

de um intenso grau de produtividade. Dessa forma, em regiões tropicais, lagos e 

reservatórios têm capacidade de metabolizar quantidades de nutrientes muito 

maiores do que em regiões temperadas. Esta maior capacidade de metabolização 

de nutrientes permite que os valores limites para cada categoria trófica sejam mais 
elevados, em relação a corpos d’água de clima frio (ESTEVES; PEREIRA, 2011). 
Neste sentido, Schänfer (1984 apud Leal, 2006) afirma que lagos em regiões 

tropicais (planície) naturalmente não podem ser oligotróficos, em virtude das 

elevadas e constantes temperaturas, responsáveis por acelerarem os processos 

químicos e biológicos do meio aquático. 

A capacidade de metabolização dos ecossistemas aquáticos dos trópicos 
se intensifica ainda mais nas regiões do semiárido nordestino, em virtude do que já 

foi exposto anteriormente no tocante as condições climáticas dessa região. De 

acordo com Dantsenko (1999), os açudes do semiárido brasileiro, cujo número está 

aumentando permanentemente, são limnológicamente vulneráveis à eutrofização, 

sendo a temperatura da água alta e apresentando grandes variações do nível por 

causa da seca. 

A caracterização mais completa do estado trófico das águas necessita de 

uma investigação baseada também em outros critérios, como por exemplo, 

sanitários, ecológicos e de produtividade primária, como recomenda Sperling (1996) 
e Ceballos (1995 apud Sousa et al. 2008). O próprio Carlson (1977) afirma que o 

conceito trófico é multidimensional, envolvendo aspectos de cargas de nutrientes, 

produtividade da fauna e flora, quantidade e qualidade, e até mesmo a morfologia do 
lago. 
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Alguns trabalhos realizados sobre o tema demonstram vantagens e 

desvantagens da classificação trófica das águas superficiais através do IET de 

Carlson (1977). Segundo Lamparelli (2004) e Araújo Jr. (2009), esta metodologia 
pode ser amplamente aplicada em função da utilização de parâmetros de simples 

determinação e baixo custo, além de ser de mais fácil compreensão do que os 

métodos probabilísticos. Porém, tem como principal desvantagem para sua 

aplicação ter sido desenvolvida com base na utilização de dados de reservatórios de 

clima temperado. 
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Os reservatórios artificiais abordados no estudo localizam-se no Estado 

do Ceará, conforme mapa 2. O Ceará encontra-se na porção setentrional do planalto 
atlântico brasileiro. Limita-se ao norte com o oceano atlântico; ao leste, com os 

Estados do Rio Grande do Norte e Paraíba; ao sul, com o Estado de Pernambuco e 

ao oeste com o Estado do Piauí. A maior parte do seu território encontra-se na 

região hidrográfica do Atlântico Nordeste Oriental, onde também estão inseridos os 

Estados do Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas 

(BEZERRA; CABRAL, 2005). 
O território estadual abriga uma diversidade paisagística e condições 

geológicas variadas. Estas refletem igualmente sobre a diversidade de solos e 

disponibilidade de recursos hídricos superficiais e subterrâneos. A maior parte do 

território cearense é composto de solos cristalinos rasos pobres, impermeáveis, com 

embasamento rochoso e fertilidade limitada (LIMA; MORAES; SOUZA, 2000). 

O clima é predominantemente semiárido, embora apresente diversidades 

climáticas, caracterizadas por irregularidades nas precipitações, que, de um modo 

geral, variam entre 500 e 1.800mm por ano, tendo uma estação chuvosa 

compreendida entre 3 e 5 meses. As maiores precipitações normalmente ocorrem 

nas regiões serranas, litorâneas e no sul do Estado. Por outro lado, as regiões 

menos chuvosas correspondem ao Sertão dos Inhamuns, Serra da Uruburetama e o 
Sertão de Quixeramobim. 

No tocante aos recursos hídricos superficiais, o Ceará possui como 

principais rios o Acaraú, Jaguaribe, Banabuiú, Coreaú, Curu, Parnaíba e Salgado. 

Estes formam uma rede que compõem 12 regiões hidrográficas (mapa 3), sendo o 

maior rio do Estado o Jaguaribe, com uma extensão em torno de 633 km.  

3. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
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Fonte: Adaptado de COGERH, 2013. 

Mapa 2 – 114 reservatórios artificiais cearenses inseridos na pesquisa. 
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Mapa 3 - Regiões hidrográficas do Estado do Ceará. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Adaptado de COGERH, 2013. 
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Segundo Lima, Morais e Souza (2000), o Estado do Ceará abriga uma 

diversidade de domínios naturais e paisagísticos. Os condicionantes geológicos, 

entre outras coisas, tendem a refletir na grande diversidade de solos e na 
disponibilidade de recursos hídricos de superfície e de subsuperfície.  

Essas características também influenciam diretamente na qualidade da 

água, visto que está intrinsecamente ligada ao ambiente que circunda. A 

disponibilidade hídrica também é fator condicionante para a qualidade.  

A deficiência hídrica mais acentuada é na região dos Sertões dos 

Inhamuns, de Irauçuba e do Médio Jaguaribe; e atenua-se nos pés-de-serra, nos 

baixos maciços residuais interiores e nos sertões mais próximos ao litoral. 

Os 114 reservatórios estudados nesse trabalho encontram-se espalhados 

por todas as regiões do Estado, como é possível observar no mapa 2. Cada uma 

dessas regiões possui características próprias, e, para entendê-las melhor, 

sistematizou-se a classificação geoambiental dos reservatórios, tomando como base 
a sua localização; de acordo com o trabalho dos autores Lima, Morais e Souza 

(2000). Na tabela 2, está a classificação de alguns dos reservatórios inseridos na 

pesquisa, e, na tabela 3, as características relativas a cada uma das unidades 

geoambientais mencionadas. A lista completa com todas as barragens abordadas 

encontra-se no apêndice B. 

Como exemplo dessa diversidade, podemos citar o açude Ayres de 
Sousa, localizado no município de Sobral. Este possui características das Planícies 
Fluviais; Serras Úmidas e Subúmidas; Cristas, Serras e Agrupamento Inselbergs; 

Sertões do Acaraú e Coreaú e Sertões Centro Norte.  
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Tabela 2 – Caracterização de alguns dos reservatórios artificiais estudados, conforme sua região. 

Ordem Açude Sistema Município Riacho Barrado Unidade Geoambientais/ Geossistemas* 

1 Acarape do 
Meio Metropolitana Redenção Rio Pacoti  Sertão do Choró/Pacoti / Serras úmidas e 

subúmidas 

2 Adauto 
Bezerra 

Médio 
Jaguaribe Pereiro Rio São Caetano Sertões do médio Jaguaribe / Cristas, Serras e 

Agrupamento de Inselbergs 

3 Amanari Metropolitana Maranguape Riacho Pocinhos Serras úmidas e subúmidas / Sertão Central / 
Sertão do Choró/Pacoti/Pacoti 

4 Angicos Coreaú Coreaú Jardim e 
Iraguaçu 

Sertões do Coreaú / Serras Úmidas e 
subúmidas / Cristas, Serras e Agrupamento de 

Inselbergs 
5 Aracoiaba Metropolitana Aracoiaba Rio Aracoiaba Sertões do Choró/Pacoti 
6 Araras Acaraú Varjota Acaraú Sertões do Acaraú  

7 Arneiroz II Alto 
Jaguaribe Arneiroz Rio Jaguaribe Sertões Centrais / Sertão do Alto Jaguaribe 

8 Atalho Salgado Brejo Santo Riacho dos 
Porcos 

Chapada do Araripe / Depressão Cariri / 
Sertões do Salgado 

9 Ayres de 
Sousa Acaraú Sobral Jaibaras 

Planícies Fluviais / Serras Úmidas e 
subúmidas / Cristas, Serras e Agrupamento 
Inselbergs / Sertões do Acaraú e Coreaú / 

Sertões Centro Norte  

10 Banabuiú Banabuiú Banabuiú Banabuiú Panícies Fluviais / Sertões do Médio 
Jaguaribe  

 
Fonte: adaptado de Lima, Morais e Souza, 2000 

*ver tabela 3 
 
 

Tabela 3 – Características referentes às unidades geoambientais. 
 

Regiões 
Naturais 

Unid. geoambientais 
geossistemas 

Área que 
ocupa no 

Estado (km²) 
Características dominantes 

LITORAL, 

SUPERFÍCIES 

PRÉ-

LITORÂNEAS E 

PLANÍCIES DE 

ACUMULAÇÃO 

(Litoral e 

Várzeas) 

Planície Litorânea 764,7 

Condições climáticas variando de semiáridas a subúmidas, 

com precipitações médias anuais entre 700-1200 mm de 

janeiro a junho; boas condições potenciais de águas

subterrâneas; apresenta fragilidade ambiental. 

Planícies 

Fluviomarinhas 
307,4 

Condições climáticas variando de semiáridas a subúmidas, 

com precipitações médias anuais entre 700-1200 mm de 

janeiro a junho; solos lodosos, negros, profundos, parcial ou 

parcialmente submersos; ambientes fortemente instáveis com 

vulnerabilidade alta à ocupação. 

Planícies Fluviais 3.104,5 

Condições climáticas variando de semiáridas a subúmidas, 

com precipitações médias anuais entre 700-1200 mm de 

janeiro a junho; áreas planas sujeitas a inundações periódicas; 

solos aluvionais profundos, imperfeitamente drenados e com 

eventuais problemas de salinização; ambientes com tendência 

a instabilidade e com vulnerabilidade moderada. 

Tabuleiros Pré-

litorâneos 
10.791,1 

Clima semiárido a leste e precipitações inferiores a 300 mm e 

subúmidos nas porções centrais e ocidentais, com 

precipitações superiores a 900 mm entre fevereiro e junho; 

ambiente de transição com tendência à estabilidade e com 

vulnerabilidade moderada. 

PLANALTOS 

SEDIMENTARE

Planalto Setentrional da 

Serra da Ibiapaba 
7.074,3 

Clima variando de úmido a subsumido, com precipitações 

anuais de 1.000-1.400 mm entre dezembro e junho; razoável 
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S E 

DEPRESSÕES 

PERIFÉRICAS 

ÚMIDAS E 

SUBÚMIDAS 

(Chapadas e 

Pés de Serras) 

potencial de recursos hídricos subterrâneos; solos espessos, 

ácidos e com baixa fertilidade, porém, na vertente escarpada,

há predominância de solos mais férteis.  

Platô da Serra Grande 1428,9 

Condições climáticas subúmidas e semiáridas, com 

precipitações abaixo de 900 mm entre dezembro e maio; 

baixo potencial hidrogeológico; solos rasos com fertilidade e 

acidez muito baixa; deficiência hídrica na maior parte do ano. 

Chapada do Araripe 3.060,2 

Clima subúmido com precipitações de 900 mm de dezembro a 

maio; muito baixo potencial de águas subterrâneas e razoável 

a bom de águas subterrâneas; solos de fertilidade baixa e 

acidez.  

Chapada do Apodi 2.421,8 

Clima semiárido quente, com precipitações médias entre 650-

700 mm; baixa frequência de cursos d’água, com razoável 

potencial de recursos hídricos subterrâneos; solos com alta 

fertilidade. 

Depressões do Cariri 

Cearense 
3.333,1 

Condições climáticas úmidas e subúmidas, com médias 

anuais entre 950-1100 mm no período de dezembro a maio; 

maior frequência de águas subterrâneas; solos com fertilidade 

de média a alta. 

Depressão Periférica da 

Ibiapina 
1.650,8 

Condições climáticas subúmidas e semiáridas, com 

precipitações médias anuais entre 700-900 mm no período de 

dezembro a maio; cursos d’água intermitentes e baixo 

potencial de água subterrânea. 

MACIÇOS 

RESIDUAIS 

(Serras) 

Serras Úmidas e 

Subúmidas 
4.384,7 

Possui uma rede fluvial muito densa, vales profundos e baixo 

potencial de água subterrânea; Condições climáticas variadas, 

porém, nos platôs de serras, podem variar entre 900-1300 

mm. 

Critas, Serras/Vertentes 

Secas e Agrupamentos 

de Inselbergs 

6.297,6 

Áreas de menores dimensões que as serras úmidas e também 

dispersas pelas depressões sertanejas; relevos rochosos ou 

com solos muito rasos. 

DEPRESSÕES 

SERTANEJAS 

SEMIÁRIDAS 

(Serras) 

Sertões dos Inhamuns e 

do Alto Jaguaribe 
24.547,6 

Clima semiárido quente, com precipitações médias anuais 

ente 500-700 mm entre janeiro e maio, com acentuadas 

irregularidades no tempo e no espaço; média a elevada 

frequência de cursos d’água com regime intermitente sazonal 

esporádico; baixo potencial de recursos hídricos subterrâneo. 

Sertões Centrais 13.953,9 

Possuem clima semiárido quente, com precipitações médias 

anuais de 600-800 mm entre janeiro e maio. Frequência de 

rios e riachos intermitentes e sazonais de media a elevada, 

porém muito baixo potencial de águas subterrâneas; solos 

rasos a mediamente profundos com frequentes afloramentos 

de rochosos e campos de insebergs. 

Sertões do Acaraú e 

Coreaú 
15.496,9 

Clima semiárido quente, com precipitações médias anuais 

entre 600-800 mm, com chuvas entre janeiro e maio; rede 

fluvial densa com fluxo hídrico intermitente sazonal e baixo 

potencial de água subterrânea. 

Sertões do Médio 

Jaguaribe 
13.490,2 

Clima semiárido quente com precipitações médias anuais

entre 600-800 mm entre janeiro e maio, com acentuada 

irregularidade temporoespacial; média a elevada frequência 

de cursos d’água, bom potencial de acumulação em 

reservatório e baixo potencial de águas subterrâneas. 
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Sertões do Baixo 

Jaguaribe 
6.222,9 

Clima semiárido quente e subúmido, com precipitações 

médias anuais entre 700-900 mm entre janeiro e junho, com 

irregularidade temporoespacial; rede fluvial densa e razoável 

potencial de água subterrânea. 

Sertões do Centro Norte 6.398,1 

Clima semiárido quente e subúmido com precipitações médias 

anuais entre 600-900 mm entre os meses de janeiro e junho. 

Rochas do embasamento cristalino e áreas com 

embasamento–formação barreiras; baixo potencial de água 

subterrânea. 

Sertões do Salgado 13.764,6 

Clima semiárido quente com precipitações médias anuais 

entre 600-800 mm entre os meses de janeiro e maio, com 

grande irregularidade espaçotemporal; média a elevada 

frequência de cursos d’água com regime intermitente e 

esporádico; baixo potencial de água subterrânea. 

Sertões do 

Choró/Pacoti 
3.787,3 

Clima subúmido a semiárido quente, com precipitações 

médias anuais de 700-900 mm entre janeiro e junho; rede 

fluvial densa e com cursos d’água semiperenes e 

intermitentes sazonais e baixo potencial de águas 

subterrâneas. 

Fonte: adaptado de Lima, Morais e Souza, 2000. 

 

A análise das condições hidrogeológicas e geohidrológicas faz-se 

indispensável para compreensão mais abrangente do ambiente, visto que a água 
tem uma interação direta com o meio em que a circunda. O Ceará, como já 

mencionado, possui várias bacias hidrográficas inseridas nos mais diversos 

ambientes. Desse modo, conhecer a particularidade ambiental de cada um dos 

ecossistemas lacustres a serem estudados é de fundamental importância para um 

diagnóstico mais apurado acerca das condições da qualidade dessas águas. 
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4.1 Metodologia de análise e aplicação dos dados 
 

Os dados utilizados neste trabalho foram disponibilizados do Banco de 

Dados da Rede de Monitoramento contínuo de Qualidade de Água da Companhia 

de Gestão dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará – COGERH. Foram 
considerados os anos compreendidos entre 2009 e 2012, para 114 reservatórios 

artificiais monitorados pela COGERH, perfazendo um total de 173 pontos 

amostrados. Na tabela 4, está o número de reservatórios, inserido na pesquisa por 

região hidrográfica. 
Tabela 4 – número de açude por região hidrográfica. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dentre os parâmetros inseridos no programa de monitoramento da 

COGERH, nesse trabalho foram considerados apenas os valores de subsuperfície 

(0,3m) para clorofila a, fósforo total, nitrogênio total e transparência do disco de 
Secchi. Adotou-se o critério de utilização dos dados de subsuperfície no sentido de 

padronizar a análise desses parâmetros por estarem, assim, sujeitos às mesmas 

condicionantes ambientais. 

4. A CONSTRUÇÃO DO IET, ADAPTADO DE CARLSON, E SUAS 
POSSIBILIDADES DE APLICAÇÃO NO SEMIÁRIDO CEARENSE. 

BACIA HIDROGRÁFICA Nº DE RESERVATÓRIO 
POR BACIA 

Acaraú 7 
Alto Jaguaribe 15 

Baixo Jaguaribe 1 
Banabuiú 18 
Coreaú  5 
Curu 11 
Litoral 7 

Médio Jaguaribe 10 
Metropolitana 15 

Serra da Ibiapaba 1 
Salgado 15 

Sertão de Crateús 9 
TOTAL 114 

Fonte: COGERH, 2013. 
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Para escolha dos parâmetros utilizados na pesquisa, tomou-se como 

base a metodologia adotada por Carlson (1977), na qual este autor correlacionou a 

clorofila a (Cla a), o fósforo (PT) e a transparência de Secchi com o estado trófico 
dos lagos. O parâmetro nitrogênio total (NT) foi inserido neste estudo visando a 

verificação da relação deste nutriente com o nível trófico e com os outros 

parâmetros, conforme foi apresentado no trabalho de Batista (2012), realizado no 

açude Orós, no Ceará. Seu estudo demonstrou que, durante o período chuvoso, três 

pontos monitorados apresentaram limitação ao nitrogênio, e, na estiagem, outros 

três diferentes pontos também, ou seja, assim como o fósforo, o nitrogênio também 

pode atuar como fator limitante, e, dessa forma, acredita-se ser importante inserir o 

nitrogênio no estudo. A partir da metodologia de Carlson (1977) e dos dados de 

qualidade das águas disponíveis para os reservatórios do semiárido cearense, foi 

desenvolvida uma adaptação para classificação trófica baseada na realidade hídrica 

local. 
Os dados levantados foram separados por pares, em dois períodos do 

ano, de janeiro a julho − denominado “período chuvoso” − e de agosto a dezembro − 

período seco. Foram utilizados apenas os dados que tinham disponíveis valores de 

mesma data de coleta para cada par. Dessa forma, o número de amostra (n) pode 

variar para cada par de parâmetros correlacionado. 

O controle dos dados foi feito por inspeção visual. Ao detectar dados 
discrepantes, valores negativos e valores abaixo do limite detectável, estes foram 
excluídos. Esses valores são denominados outliers ou valores atípicos, e podem 

acarretar erros de interpretação do resultado do teste estatístico aplicado às 

amostras. 

Para o estudo do comportamento temporal destes parâmetros nos 

reservatórios, utilizou-se o método de análise estatística de Pearson, que, através do 
coeficiente de correlação (r de Pearson), determina o grau de aderência entre duas 

variáveis, e o R², que analisa a relação existente entre duas variáveis. 

Como etapa final, para uma análise do comportamento prático dos índices 

desenvolvidos para os parâmetros de DS, Cla a e PT, nos reservatórios do 

semiárido, foram selecionados 08 açudes inseridos no monitoramento qualitativo 

contínuo da COGERH. Estes foram escolhidos em função dos seus históricos de 
altas e baixas transparência de Secchi. Adotaram-se como “baixas” os valores de 
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medidas inferiores a 1,0m e “altas” os valores de transparência igual ou maior que 

1,0m. 

A partir dos índices desenvolvidos, foi feita a classificação trófica destes 
oito reservatórios, e, a partir desta, o comparativo entre as metodologias de Toledo 
et.al.(1983) e a adaptada para o semiárido, desenvolvido nesta pesquisa. 

 
 

4.2. Construção do índice a partir dos parâmetros estudados. 
 
 

4.2.1 Construção do índice 
 

Iniciou-se a modelagem verificando-se a maior e a menor profundidade de 

Secchi encontradas no espaço amostral, entre os dados coletados dos açudes no 

período de estudo, visto que os lagos que Carlson (1977) considerou no seu estudo, 
utilizados na construção do Índice do Disco de Secchi, possuem profundidades 

muito superiores (41,6m, por exemplo) às existentes nos reservatórios artificiais do 

Ceará. Por esse motivo, viu-se a necessidade de uma adequação.  

Carlson (1977) tomou como base para elaboração do seu índice o maior 

valor de transparência já divulgado (41,6), publicado por Hutchinson (1957) para o 

lago Masyuko, Japão. Esse valor foi arredondando para 64m, por ser o próximo 
número inteiro na escala logarítmica com base 2, obtendo, a partir daí, sua equação 

(equação 1) para determinação do índice de estado trófico baseado em Secchi. 

Essa equação gerou uma faixa de categorização trófica de 0 a 64. O zero 

representaria a melhor condição, ao passo que 64, a pior. 

 

IETs: 10 (6 - log2 DS)                                                                               (1) 

Onde: 

IETs: Índice do Estado Trófico de Secchi; 

DS: Disco de Secchi, expresso em metros. 

 

Dentre os dados disponíveis para transparência das barragens estudadas 
neste trabalho, o maior valor encontrado foi de 3,7 m para o açude Nova Floresta, 

em maio de 2012. Já o menor valor foi de 10 cm para os açudes Desterro, em 

agosto de 2010, e Flor do Campo, também em maio de 2012.  
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Adequando a metodologia de Carlson (1977) para os dados locais, 

sabendo que o maior valor de transparência já encontrado em reservatórios do 

Estado do Ceará foi de 3,7 m, adotou-se o valor 4 por ser o próximo número inteiro 
na escala logarítmica com base 2. Assim, o Índice do Estado Trófico de Secchi 

(IETS) é obtido subtraindo-se de dois o logaritmo de disco de Secchi na base 2 (log2 

DS) e multiplicando-se por 10, para alcançar uma escala na faixa de 0 a 61. Dessa 

forma, ao substituir a máxima transparência encontrada nos reservatórios do Estado 

do Ceará (4 m), tem-se um Índice do Estado Trófico de Secchi (IETS) igual a zero 

(Eq.2). Caso obtenha-se um valor de transparência de 2 m, o IETS será igual a 10, e 

assim sucessivamente, até chegar ao valor mínimo de transparência adotado 

(0,06m). O limite teórico superior para o índice é indefinido, porém, o limite prático é 

de 61 para uma transparência Secchi de 0,06 m, valor bem aproximado ao da menor 

transparência identificada nos reservatórios (0,1m). 

 
A primeira equação adaptada para reservatórios artificiais do semiárido 

cearense foi: 

 

IETs = 10 (2 - log2 DS)                                                                               (2) 

Onde: 

 
IETs: Índice do Estado Trófico de Secchi; 

DS: Disco de Secchi expresso em metros. 

 

Inicialmente, foi gerada uma escala numérica (Tabela 5), a exemplo de 

Carlson (1977), e a partir desta, a exemplo de Toledo (1983), uma escala 

nomenclatural. Acredita-se ser mais prático analisar o estado trófico utilizando as 

duas escalas, pois assim será possível verificar a evolução do estágio de trofia do 

corpo hídrico com maior facilidade e o limite entre um estado e outro. 
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Tabela 5 – Escala trófica numérica baseada na profundidade do disco de Secchi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ao utilizar o IETs, é preciso considerar que as medidas de transparência 
obtidas através do disco de Secchi podem variar entre os ecossistemas, ou ainda 

para um mesmo lago podem ocorrer variações ao longo do dia, dependendo dos 

fenômenos que regem a bacia. Por esse motivo, os limnólogos sempre recomendam 

prudência quando da utilização única desses dados na inferência do estado trófico 

dos corpos hídricos, visto que alguns fatores podem vir a interferir na leitura do 

disco, mascarando, assim, os resultados. Por outro lado, a utilização dessa 

ferramenta proporciona uma série de vantagens como o baixo custo na sua 

confecção, fácil manuseio e interpretação dos resultados. Sua importância também 

se dá por ser uma ferramenta utilizada ao longo de muitos anos, visto que sua 

invenção é datada no ano de 1865, o que proporcionou a coleta de uma série 

histórica de dados de muitos corpos hídricos. Sua ampla utilização por parte dos 
pesquisadores também permite a comparação de resultados no decorrer de vários 

anos de estudo. 
 
 
4.3 Adição de outros parâmetros 
 

Os índices para os demais parâmetros estudados (Cla a, PT e NT), foram 

obtidos a partir das equações geradas pela reta, estas resultantes das correlações 

destes com a transparência do disco de Secchi, onde se considerou a equação do 

INDICE DS (m) 
0 4 
10 2 
20 1 
30 0,5 
40 0,25 
51 0,12 
61 0,06 
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período que apresentou uma relação mais forte (o r mais próximo a 1) entre os pares 

correlacionados. 

A regressão linear entre clorofila a x profundidade de Secchi, 
profundidade de Secchi x fósforo total e profundidade de Secchi x nitrogênio total 

foram calculadas a partir da base de dados da COGERH. Através da ajuda de uma 

planilha eletrônica, obtiveram-se as correlações e as equações resultantes dessas 

correlações para os parâmetros propostos. 

Para os parâmetros de clorofila a x profundidade de Secchi, foram 

realizadas correlações para os dois períodos dos anos, ou seja, chuvoso (janeiro a 

junho) e não-chuvoso (julho a dezembro). Como no modelo de Carlson (1977), os 

eixos x e y foram plotados em escala ln x ln. O período que apresentou maior 

correlação foi o chuvoso, conforme apresentado no Gráfico 2 e na Equação 3.  

 
Gráfico 2 – Correlação entre os dados de ln clorofila a e ln 

transparência Secchi para o primeiro semestre 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
ln (DS) = [0,965 – 0,4008 ln (Cla)]                                                             (3) 

(r = - 0,75; R² = 0,55; n = 61) 

 

Onde: 

DS = Disco de Secchi expresso em metros;  

Cla = Clorofila a expressa em µg/L;  

Fonte: COGERH, 2013. 
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r = coeficiente de Pearson;  

ln = logaritmo natural; 

R²= coeficiente do grau de variação; 
n = número da amostra; 

 

A correlação entre os parâmetros apresentou-se negativa, como era de se 

esperar. À medida que ocorre um aumento da concentração da clorofila a na água, a 

transparência diminui. Vale ressaltar que o R² encontrado também avalia o grau de 

correlação entre essas variáveis, ou seja, cerca de 55% da correlação entre Secchi 

e clorofila a deve-se à concentração de clorofila, e 55% devem-se a fatores (que 

podem ser) ambientais, aos quais estão submetidos os corpos hídricos, tais como 

intensidade de vento, características morfológicas, profundidade, luminosidade etc. 

A princípio, a proporção percentual pode indicar uma relação pequena, mas em 

função da interferência desses fatores, essa relação pode ser bastante significativa, 
conforme proposto por Oliveira (2009) em seu trabalho realizado no açude 

Pentecoste, localizado no Vale do Curu-CE. 

A concentração de clorofila a variou no período chuvoso, oscilando de 

3,68 a 127,36 µg/L, apresentando uma média de 33,65 µg/L e desvio padrão de 

31,93 µg/L. A transparência de Secchi nesse primeiro período teve uma variação de 

0,2m a 3,2m nos reservatórios estudados, com uma média de 0,87m e desvio 
padrão de 0,56m, com um n=61. 

No segundo semestre (período seco), os parâmetros apresentaram uma 

correlação mais fraca, com um r = - 0,45 e R2 = 0,22. A clorofila a apresentou 

valores mínimo e máximo de 2,23 e 129,76, uma média de 28,75, e desvio padrão 

de 27,80 µg/L. Já para a transparência de Secchi, apresentou valores mínimo e 

máximo de 0,3m e 1,7m, uma média de 0,78m e desvio padrão de 0,37m, para 

n=55. O Gráfico 3 apresenta o resultado da correlação para o segundo semestre. 

Para os parâmetros de Secchi e clorofila a, Carlson (1977) utilizou apenas dados do 

verão. Desta correlação, ele obteve um r = - 0,93 para uma mostra (n) de 147. 
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Gráfico 3 – Correlação entre os dados de ln clorofila a e ln 

transparência Secchi para o segundo semestre. 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

No que diz respeito à correlação realizada entre a transparência de 

Secchi e fósforo total, ambos os períodos apresentaram baixos coeficientes, r = -

0,36, com n= 189 no primeiro semestre e r = -0,06 para um n=88, para o segundo 

(Gráficos 4 e 5); ao contrário do trabalho realizado por Carlson (1977), que 
encontrou um valor de r = 0,89 com uma amostra de n = 61. Porém, o mesmo 

apenas utilizou dados do período do verão. 

Para o primeiro semestre, o PT apresentou números mínimos e máximos 

de 0,011 e 01mg/L, um valor médio de 0,09mg/L e desvio padrão de 0,132mg/L. Já 

para o segundo semestre, os valores mínimos e máximos foram de 0,013 e 

0,39mg/L, com uma média de 0,081mg/L e desvio padrão de 0,076mg/L. As 

amostras de Secchi consideradas na correlação com o PT, no período chuvoso, 

apresentaram valore mínimos de 0,1m e máximo de 3,7m, uma média de 1,01m e 

desvio padrão de 1,06m, na estiagem os valores mínimos e máximos foram de 01 e 

3,1m, média de 0,84 e desvio padrão de 0,55m. 

Optou-se por considerar a equação gerada para o primeiro semestre, por 
apresentar uma melhor correlação (Eq. 4). 

 
 
 
 
 

 

Fonte: COGERH, 2013. 
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Gráfico 4 – Correlação entre os dados de Secchi 

e fósforo total para o primeiro semestre. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Obteve-se a seguinte equação a partir do gráfico: 
 
DS = (0,135 – PT) / 0,0442                                                                         (4) 

(r = - 0,36; R² = 0,12; n = 189) 
 

Onde: 

PT = Fósforo Total expresso em mg/L;  

DS = Disco de Secchi expresso em metro;  

r = coeficiente de Pearson;  

R²= coeficiente do grau de variação; 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

        Fonte: COGERH, 2013. 
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Gráfico 5 – representação da correlação entre os dados de Secchi 

e fósforo total para o segundo semestre. 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
(r = - 0,06; R² = 0,038, n = 89) 

 

 

Para Carlson (1977), o fósforo total deve se relacionar melhor com a 

transparência quando este nutriente é fator limitante ao crescimento dos organismos 

aquáticos, ou mesmo durante o período do ano em que a produção das algas pode 

ser influenciada pela pouca disponibilidade de luz e baixas temperaturas da água, o 
que não ocorre em águas dos reservatórios do semiárido cearense. Uma possível 

explicação para a baixa correlação encontrada é, provavelmente, devido à não 

limitação do estado de trofia pelo fósforo.  

O nitrogênio e a transparência de Secchi a serem correlacionadas no 

primeiro e segundo semestres apresentaram resultados diferentes das correlações 

anteriores, onde a correlação mais forte encontrada entre estes foi para o período de 

estiagem (segundo semestre).  

No primeiro semestre (Gráficos 6), os valores de nitrogênio variaram entre 

o mínimo e o máximo de 0,2 a 3,57 mg/L. A média foi de 1,2 mg/L e o desvio padrão 

de 0,81 mg/L, um r = - 0,40 e R² = 0,156, em um universo de n = 93 amostras. Os 

valores de Secchi tiveram mínimo de 0,2m e máximo de 2,4m, média de 0,86m e 
desvio padrão de 0,52m. 

No segundo semestre (Gráfico 7), os valores de NT variaram entre o 

mínimo de 0,158 e o máximo de 2,42 mg/L, com uma média de 1,12 mg/L e um 

desvio padrão de 0,58 mg/L; e r = -0,47 e um R² = 0,22, para uma amostra de n = 

62. Já para Secchi, a profundidade mínima encontrada foi de 0,2m, e a máxima, de 

1,8m, com uma média de 0,8m e um desvio padrão de 0,58m. 

       Fonte: COGERH, 2013. 
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Gráfico 6 – representação da correlação entre os dados 
de transparência de Secchi e nitrogênio total para o primeiro semestre. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Gráfico 7 – representação da correlação entre os dados 
de transparência de Secchi e nitrogênio total para o segundo semestre. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
A exemplo das demais correlações, a equação utilizada foi a gerada para o 

segundo semestre por ter apresentado uma relação mais forte.  
 
DS = (1,6786 – NT) / 0,6801                                                                         (5) 

(r = - 0,47; R² = 0,22; n = 91) 
 

        Fonte: COGERH, 2013. 

       Fonte: COGERH, 2013. 
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Onde: 

NT = Nitrogênio Total expresso em mg/L;  

DS = Disco de Secchi expresso em metro;  
r = coeficiente de Pearson;  

R²= coeficiente do grau de variação; 

n = número da amostra; 

 

Na Tabela 6, é apresentado um resumo dos resultados entre os parâmetros 

utilizados. 

 
Tabela 6 – Resumo dos valores encontrados entre os parâmetros correlacionados. 

 

 

Secchi x Clorofila a Secchi x Fósforo Total Secchi x Nitrogênio Total 

1º semestre 2º semestre 1º semestre 2º semestre 1º semestre 2º semestre 
Secchi 

(m) 
Cla a 
(µg/L) 

Secchi 
(m) 

Cla a 
(ug/L) 

Secchi 
(m) 

PT 
(mg/L) 

Secchi 
(m) 

PT 
(mg/L) 

Secchi 
(m) 

NT 
(mg/L) 

Secch
i (m) 

NT 
(mg/L) 

Mín. 0,30 3,68 0,30 2,23 0,10 0,01 0,10 0,01 0,20 0,20 0,100 0,158 

Máx 3,20 127,26 1,70 129,76 3,70 0,38 3,10 0,39 2,40 3,5 2,900 2,427 

Méd 0,87 33,65 0,78 28,75 1,01 0,09 0,84 0,08 0,86 1,20 0,997 0,850 

Des. 
Pad. 

0,57 31,93 0,36 27,80 1,06 0,13 0,55 0,07 0,52 0,81 0,620 0,658 

r -0,75 -0,45 -0,36 -0,06 -0,40 -0,47 

R² 0,55 0,20 0,12 0,038 0,15 0,22 

n 61 55 189 89 93 61 

 

Rearranjando a Equação 2, obteve-se a Equação 6. As demais Equações 

foram encontradas a partir da reta dos gráficos gerados em função das correlações, 

conforme seguem demonstradas abaixo: 

 
IET (DS) = 10 (2 – log2 DS) / ln 2)                                                             (6) 

 

 Substituindo: 

 ln (DS) = [0,965 – 0,4008 ln (Cla)] (equação 3) em IET (DS) = 10 (2 – 

log2 DS) / ln 2) (equação 6) tem-se IET (cla) = 6,075 + 5,783 ln (cla), 

formando a equação 7; 
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 DS = 0,135 – PT / 0,0442 (equação 4), substituída em IET (DS) = 10 (2 – 

log2 DS) / ln 2) (equação 6), tem-se a equação 8, IET (PT) = 20 – 14,43 ln 
(0,135 – PT / 0,0442); 

 DS = 1,3394 – NT / 0,4863 (equação 5), substituída em IET (DS) = 10 (2 

– log2 DS) / ln 2) (equação 6), tem-se a equação 9, IET (NT) = 20 – 14,43 

ln ((1,3394 – NT) / 0,4863). 

 

A partir dos resultados da associação entre os parâmetros, gerou-se o 

índice baseado nesta associação. Estes estão demonstrados na Tabela 7. 

 
Tabela 7 – Índice de estado trófico e sua associação entre os parâmetros. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Com relação aos valores resultantes da associação dos parâmetros, o 

modelo apresentou um erro para o primeiro valor da escala trófica dos parâmetros 

de fósforo total (PT) e nitrogênio total (NT), onde resultaram em valores negativos. 

Este fato pode ter decorrido da baixa correlação destes parâmetros com a 
transparência do disco de Secchi (Tabela 5). Dessa forma, deve-se entender que o 

melhor estado trófico, baseado em PT e NT deverá ser aproximado de zero. 

Para construir a escala nomenclatural e estabelecer os níveis de trofia, 

tomaram-se como base os valores resultantes do ajuste da escala logarítmica dos 

valores máximos e mínimos de transparência dos reservatórios existentes no 

semiárido cearense, conforme Tabela 8. O critério utilizado neste arranjo foi que, a 

cada diminuição pela metade da profundidade Secchi, eleva-se o nível de estado 

trófico nomenclatural em uma escala até o nível Hipereutrófico. Segue disposta, na 

Tabela 8, a escala nomenclatural gerada para cada nível de trofia. 

 
 

INDICE DS (m) PT (mg/L) Cla a (ug/L) NT 
(mg/L) 

0 4 -0,042 0,295 -0,605 
10 2 0,047 1,740 0,367 
20 1 0,091 10,279 0,853 
30 0,5 0,113 60,712 1,096 
40 0,25 0,124 358,583 1,218 
51 0,12 0,130 2351,413 1,281 
61 0,06 0,132 13888,085 1,310 



56 

 
Tabela 8 – Divisão dos níveis de trofia. 

CLASSE ESTADO TRÓFICO FAIXA 

01 Oligotrófico ≤ 10  

02 Mesotrófico > 10 ≤ 20 

03 Eutrófico > 20 ≤ 30 
04 Supereutrófico > 30 ≤ 40 

05 Hipereutrófico > 40 

 
Toledo et. al (1983) caracterizam o corpo d’água, de uma maneira geral, em 

relação a seu grau de eutrofização conforme a seguinte maneira:  

 Oligotrófico: corpos de águas limpos de baixa produtividade; 

 Mesotróficos: corpos de água com produtividade intermediária; 

  Eutróficos: corpos de água com elevada produtividade.  
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5.1. Aplicação do método 
 

O IET adaptado para o semiárido cearense foi aplicado em oito (08) 

reservatórios monitorados pela COGERH no Estado do Ceará, como exemplificação 

e demonstração do método em corpos d’água lênticos da região. Quatro deles 

possuem um histórico de boas medidas de transparência (≥ 1,0m), que são: os 

açudes Jaburu I (JBI), Itaúna (ITA), Trussu (TRU) e General Sampaio (GNS). Os 
outros quatro: Acarape do Meio (ACA), Desterro (DES), Quandú (QUA) e São 

Mateus (SMT) possuem um histórico de baixa transparência do disco de Secchi (< 

1,0m).  

A partir dos resultados dos índices gerais obtidos para os parâmetros de 

Cla a, PT e Secchi, geraram-se médias aritméticas simples. E, em função dessas 

médias, foram gerados gráficos comparativos para dois critérios adotados: o Critério 
01 (Média Geral I), onde foi considerada a média dos três parâmetros (Cla a, PT e 

Secchi), e o Critério 02 (Média Geral II). Neste último, optou-se por utilizarem-se 

apenas os parâmetros de clorofila e Secchi. Os gráficos contêm tanto a escala 

numeral quanto a nomenclatural, para facilitar a análise do comportamento trófico 

dos reservatórios para cada período monitorado, obedecendo à escala trófica 

apresentada na Tabela 8. 

Esses dois Critérios foram adotados após verificar que os índices gerados 

para os parâmetros de Secchi, Cla a e PT não apresentam valores simétricos entre 

si para os três parâmetros. Como exemplo, podemos citar os índices gerados para o 

açude Jaburu I, a partir de amostras coletadas no dia 08 de março de 2010, que 

apresentou valores de 7,38 (PT), 7,98 (Secchi) e 10,49 (Cla a), e para o açude 
General Sampaio, que para a campanha realizada no dia 25/11/2010 obtiveram-se 

os índices de 23,52 (Cla a), 20,74 (PT) e 17,37 (Secchi). Para Carlson (1977), todos 

os parâmetros, quando transformados para escala trófica devem ter o mesmo valor 

e as divergências encontradas devem ser investigadas.  

O NT não foi utilizado junto aos demais parâmetros, visto que Carlson 

(1977) não o abordou em seu estudo. Dessa forma, não seria possível fazer um 
comparativo entre as duas metodologias. 

5. APLICAÇÃO E COMPARAÇÃO DO NOVO MODELO 
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As Tabelas 9 e 12 contêm os cálculos aplicados em reservatórios com 

histórico do que considerou-se boa e baixa visibilidade. Em função dessas tabelas, 

foram gerados os Gráficos 8 e 9, que demonstram o comparativo entre os dois 
critérios para esses reservatórios. 
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Tabela 9 – Demonstração dos índices gerados para reservatórios do semiárido cearense (com histórico de boa transparência). 

DADOS DE ENTRADA INDICE DO ESTADO TRÓFICO 

Corpo 
Hídrico 

Ponto 
Monitorado Período 

Coleta PT Cla a Secchi IET Semiárido 

Mês / ano mg/L ug/L m PT Cla a Secchi 
Média Geral I 

Crit.1 
(PT,Cla e Secchi) 

Média Geral II 
Crit.2 

(Cla e Secchi) 

Jaburu I 

JBI - 05 Chuvoso mar/10 0,029 1,9 2,3 7,38 9,79 7,98 8,38 8,89 
JBI - 05 Chuvoso jun/10 0,07 1,9 1,7 14,43 9,79 12,34 12,19 11,07 
JBI - 05 Seco dez/10 0,082 3,2 3,1 17,38 12,80 3,68 11,29 8,24 
JBI - 05 Chuvoso abr/12 0,061 1,8 3,6 12,56 9,47 1,52 7,85 5,50 
JBI - 05 Seco out/12 0,03 0,9 2,8 7,51 5,47 5,15 6,04 5,31 
JBI - 05 Chuvoso jan/13 0,01 1,78 3,4 5,00 9,41 2,34 5,58 5,88 
JBI - 05 Chuvoso abr/13 0,013 1,6 3 5,35 8,79 4,15 6,10 6,47 

Itaúna 
ITA - 01 Chuvoso mai/10 0,04 3,5 2,2 8,96 13,32 8,62 10,30 10,97 
ITA - 01 Chuvoso fev/11 0,029 2,2 2,15 7,38 10,63 8,96 8,99 9,80 
ITA - 01 Chuvoso fev/12 0,04 3,5 1 8,96 13,32 20,00 14,09 16,66 

Trussu 

TRU - 01 Chuvoso jan/11 0,014 5,34 2,3 5,47 15,76 7,98 9,74 11,87 
TRU - 03 Seco ago/11 0,093 5,34 2,6 20,74 15,76 6,21 14,24 10,99 
TRU - 06 Seco dez/11 0,014 1,6 3 5,47 8,79 4,15 6,14 6,47 
TRU - 06 Chuvoso jul/12 0,22 15,49 2 61,00 21,92 10,00 30,97 15,96 
TRU - 06 Seco nov/12 0,016 13,88 2,5 5,71 21,29 6,78 11,26 14,03 

General 
Sampaio 

GNS - 01 Seco nov-09 0,196 5,7 1,6 61,00 16,14 13,22 30,12 14,68 
GNS - 01 Seco ago-10 0,068 19,96 1,5 14,00 23,39 14,15 17,18 18,77 
GNS - 01 Seco nov-10 0,093 19,22 1,2 20,74 23,17 17,37 20,43 20,27 
GNS - 01 Chuvoso mai-11 0,107 10,15 2,2 26,59 19,48 8,62 18,23 14,05 
GNS - 01 Chuvoso jun-12 0,086 3,34 3,2 18,51 13,05 3,22 11,59 8,13 

Fonte: COGERH, 2013 
Legenda: PT: Fósforo Total; Cla a: Clorofila a; Secchi: medidas de transparência obtidas com disco de Secchi. 
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Gráfico 8 – Comparativo entre os dois critérios abordados (para reservatórios com boa transparência de Secchi). 

 
Legenda: Oli.: Oligotrófico; Mes.:Mesotrófico; Eut.: Eutrófico; Hip.: Hipereutrófico; Sup.: Supereutrófico. 
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Ao analisar a Tabela 8 e o Gráfico 8, ambos referentes aos IET gerados 

para reservatórios com bons históricos de transparência, percebeu-se que os 

resultados apresentados para os índices calculados em função dos três parâmetros, 
Cla a, PT e Secchi, não demonstram uma simetria entre si em nenhum dos 

resultados. Para os açudes Trussu (TRU–06/jul/12) e General Sampaio (GNS–

01/nov/10), por exemplo, encontraram-se os valores mais destoantes, o que pode 

ser atribuído ao elevado valor de fósforo detectado nos pontos amostrados. Para 

esses reservatórios, o Gráfico 8 mostra oscilações abruptas para alguns índices 

resultantes do cálculo da média aritmética simples, envolvendo os três parâmetros, 

ao qual denominou-se de Critério 01. O Trussu está classificado de acordo com o 

Critério I, em jun/12, como Supereutrófico, (30,12), já quando desconsidera-se o PT 

(Critério II), cai para Mesotrófico (15,96). O mesmo aconteceu com o açude General 

Sampaio, em nov/09. Esses resultados dão o indicativo de que pode ter ocorrido 

algum fator ambiental que teria influenciado de maneira significativa a condição 
trófica desses reservatórios, ou, simplesmente, tais resultados podem ter sido 

ocasionados por erros de coleta ou de análises laboratoriais. Desse modo, para um 

diagnóstico mais preciso, faz-se necessária uma investigação acerca desses fatores.  

Para alguns casos, a média geral obtida a partir dos índices cai, quando 

se subtraem os valores dos índices oriundos do PT, incidindo, consequentemente, 

na queda do valor da média, e, por conseguinte, refletindo diretamente no grau de 
trofia do reservatório. 

No tocante aos outros dois reservatórios (Jaburu I e Itaúna), a 

classificação trófica determinada pelos dois Critérios apresentou-se de maneira 

similar, ocorrendo apenas uma pequena viração entre um nível trófico no açude 

Jaburu I (em mar/10). No Critério I, a média dos índices foi de 11,29 e no Critério II, 

foi de 8,24, sendo que o limite da faixa para a condição Oligotrófica é de 10, o que 

demonstra uma diferença não muito significativa entre os dois Critérios abordados. 

O açude Jaburu I, quando classificado baseado na média simples dos 

parâmetros Cla a, PT e Secchi, apresentou-se, em 71,4% das observações, como 

Oligotrófico, ao passo que, ao ser considerado apenas os IET de Secchi e Cla a, a 

mesma classificação foi recorrente em 85,7% das observações. Já o Itaúna, para os 

dois critérios, comportou-se como Oligotrófico em 66,7% das observações. Na tabela 
10, também se encontra a classificação estabelecida para os açudes Trussu e 

General Sampaio. 
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Tabela 10 – Classificação trófica dos reservatórios, 

de acordo com o número de observações (reservatórios de boa transparência de Secchi). 
 

AÇUDE CLASS. TRÓFICA 

CRITÉRIO I CRITÉRIO II 

Número de 
Observações 

(n) 

Número 
Observações 

(%) 

Número de 
Observações 

(n) 

Número 
Observações 

(%) 

Jaburu I 

Oligotrófico 5 71,4% 6 85,7% 
Mesotrófico 2 28,6% 1 14,3% 
Eutrófico. 0 0,0% 0 0,0% 

Supereutrófico. 0 0,0% 0 0,0% 
Hipereutrófico. 0 0,0% 0 0,0% 

Total 7 100,0% 7 100,0% 

Itaúna 

Oligotrófico 2 66,7% 2 66,7% 
Mesotrófico 1 33,3% 1 33,3% 
Eutrófico. 0 0,0% 0 0,0% 

Supereutrófico. 0 0,0% 0 0,0% 
Hipereutrófico. 0 0,0% 0 0,0% 

Total 3 100,0% 3 100,0% 

Trussu 

Oligotrófico 2 40,0% 1 20,0% 
Mesotrófico 2 40,0% 4 80,0% 
Eutrófico. 0 0,0% 0 0,0% 

Supereutrófico. 1 20,0% 0 0,0% 
Hipereutrófico. 0 0,0% 0 0,0% 

Total 5 100,0% 5 100,0% 

General 
Sampaio 

Oligotrófico 1 20,0% 1 20,0% 
Mesotrófico 4 80,0% 3 60,0% 
Eutrófico. 0 0,0% 1 20,0% 

Supereutrófico. 0 0,0% 0 0,0% 
Hipereutrófico. 0 0,0% 0 0,0% 

Total 5 100,0% 5 100,0% 
 

Para os açudes com baixa transparência, observou-se uma assimetria 
maior entre os índices, principalmente os que foram gerados a partir dos dados de 

PT, que, para várias campanhas, resultou em um IET (PT) com valores máximos 

(61). O reservatório Acarape do Meio (em mai/12), por exemplo, apresentou 

valores de 61 (PT), 25,19 (Cla a) e 26,44 (Secchi). Ao se utilizar o Critério I, o 

açude foi classificado como Supereutrófico. Já pelo Critério II, classificou-se como 

Eutrófico. Percebe-se que, mais uma vez, os altos valores determinados para o PT 

interferiram na classificação trófica. Para Carlson (1977), um índice gerado 

baseado em um ou outro parâmetro deve servir apenas como base para dar 

suporte a uma investigação mais aprofundada acerca da situação trófica, e que o 
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melhor indicador do estado trófico pode variar de lago para lago, de modo que as 

condições do ambiente devem ser levadas em consideração no momento da 

classificação. A Tabela 11 demonstra a classificação desses reservatórios, em 
função do número de observações realizadas para cada um deles. 

 
Tabela 11 – Classificação trófica dos reservatórios, de acordo com 

o número de observações (reservatórios de baixa transparência de Secchi). 
 

AÇUDE CLASS. 
TRÓFICA 

CRITÉRIO I CRITÉRIO II 

Número de 
Observações 

(n) 

Número 
Observações 

(%) 

Número de 
Observações 

(n) 

Número 
Observações 

(%) 

Acarape 
do Meio 

Oligotrófico 0 0,0% 0 0,0% 
Mesotrófico 0 0,0% 0 0,0% 
Eutrófico. 3 37,5% 2 25,0% 

Supereutrófico. 2 25,0% 6 75,0% 
Hipereutrófico. 3 37,5% 0 0,0% 

Total 8 100,0% 8 100,0% 

Desterro 

Oligotrófico 0 0,0% 0 0,0% 
Mesotrófico 0 0,0% 0 0,0% 
Eutrófico. 1 12,5% 0 0,0% 

Supereutrófico. 3 37,5% 4 50,0% 
Hipereutrófico. 4 50,0% 4 50,0% 

Total 8 100,0% 8 100,0% 

São 
Mateus 

Oligotrófico 0 0,0% 0 0,0% 
Mesotrófico 1 12,5% 1 12,5% 
Eutrófico. 2 25,0% 4 50,0% 

Supereutrófico. 3 37,5% 3 37,5% 
Hipereutrófico. 2 25,0% 0 0,0% 

Total 8 100,0% 8 100,0% 

Quandú 

Oligotrófico 0 0,0% 0 0,0% 
Mesotrófico 2 20,0% 2 20,0% 
Eutrófico. 2 20,0% 5 50,0% 

Supereutrófico. 4 40,0% 3 30,0% 
Hipereutrófico. 2 20,0% 0 0,0% 

Total 10 100,0% 10 100,0% 
 

Os valores apresentados no Critério 02, considerando apenas a média 

simples entre a Cla a e o Secchi, sugere ser mais representativo, visto que a maioria 

dos índices gerados por esses dois parâmetros apresentaram valores próximos 

entre si; como é possível observar na Tabela 11 e no Gráfico 9, referentes aos 
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resultados dos índices gerados para os reservatórios, com histórico de baixa 

transparência.  

A classificação trófica dada aos reservatórios analisados na pesquisa foi 
feita tomando como base apenas os resultados dos índices, não tendo sido realizada 

nenhuma validação ou estudo mais aprofundado das características ambientais e 

morfológicas de cada reservatório. Esta classificação tem efeito apenas ilustrativo 

para demonstrar a utilização do novo IET em açudes locais 
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Tabela 12 – Demonstração dos índices gerados para reservatórios do semiárido cearense (com histórico de baixa transparência). 

Corpo 
Hídrico Período 

Coleta PT Cla a Secchi IET Semiárido 

Mês / ano mg/L ug/L m PT Cla a Secchi 
Média Geral I 

(PT, Cla e 
Secchi) 

Média Geral II 
( Cla e 

Secchi) 

Acarape  

Seco out/10 0,088 94,96 0,4 19,11 32,41 33,22 28,25 32,81 
Chuvoso mar/11 0,035 96,3 0,38 8,22 32,49 33,96 24,89 33,23 
Chuvoso abr/11 0,13 106,89 0,42 51,45 33,09 32,52 39,02 32,81 
Chuvoso mai/11 0,037 38,18 0,72 8,51 27,14 24,74 20,13 25,94 
Chuvoso mai/12 0,155 27,23 0,64 61,00 25,19 26,44 37,54 25,81 
Chuvoso abr/12 0,292 157,71 0,4 61,00 35,34 33,22 43,19 34,28 

Seco set/12 0,262 129,5 0,4 61,00 34,20 33,22 42,81 33,71 
Seco out/12 0,283 152,86 0,48 61,00 35,16 30,59 42,25 32,88 

Desterro 

Seco dez/09 0,088 5,83 0,50 19,11 16,27 30,00 21,80 23,14 
Seco ago/10 0,242 8,23 0,1 61,00 18,27 53,22 44,16 35,74 
Seco nov/10 0,196 7,83 0,2 61,00 17,98 43,22 40,73 30,60 

Chuvoso jan/11 0,224 14,6 0,7 61,00 21,58 25,15 35,91 23,36 
Chuvoso abr/11 0,328 9,7 0,5 61,00 19,22 30,00 36,74 24,61 

Seco out/12 0,295 9,52 0,3 61,00 19,11 37,37 39,16 28,24 
Chuvoso fev/13 0,314 26,88 0,3 61,00 25,11 37,37 41,16 31,24 
Chuvoso abr/13 0,617 34,18 0,3 61,00 26,50 37,37 41,62 31,94 

São 
Mateus 

Seco nov/09 0,025 6,85 0,4 6,84 17,20 33,22 19,09 25,21 
Chuvoso jan/11 0,213 3,74 0,2 61,00 13,70 43,22 39,31 28,46 
Chuvoso abr/11 0,144 14,04 0,6 61,00 21,35 27,37 36,57 24,36 
Chuvoso mai/12 0,199 16,66 1,2 61,00 22,34 17,37 33,57 19,86 

Seco out/12 0,08 34,89 0,6 16,85 26,62 27,37 23,61 26,99 
Chuvoso mar/13 0,153 124,69 0,4 61,00 33,99 33,22 42,74 33,60 
Chuvoso abr/13 0,242 117,75 0,5 61,00 33,65 30,00 41,55 31,83 
Chuvoso jul/13 0,023 79,21 0,5 6,58 31,36 30,00 22,65 30,68 

Quandú 

Seco set/09 0,151 18,1 0,8 61,00 22,82 23,22 35,68 23,02 
Seco nov/09 0,053 13,5 1 11,08 21,13 20,00 17,40 20,56 
Seco ago/10 0,028 31,95 0,4 7,24 26,11 33,22 22,19 29,66 
Seco nov/10 0,054 38,09 0,4 11,26 27,13 33,22 23,87 30,17 

Chuvoso fev/11 0,417 5,23 0,2 61,00 15,64 43,22 39,95 29,43 
Chuvoso mai/11 0,244 70,49 0,3 61,00 30,69 37,37 43,02 34,03 
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Chuvoso mai/12 0,264 2,67 0,7 61,00 11,75 25,15 32,63 18,45 
Chuvoso jul/12 0,024 25,1 0,8 6,71 24,71 23,22 18,22 23,97 

Seco dez/12 0,226 77,61 0,3 61,00 31,24 37,37 43,20 34,31 
Seco ago/13 0,148 2,14 0,7 61,00 10,48 25,15 32,21 17,81 

Fonte: COGERH, 2013 
Legenda: PT: Fósforo Total; Cla a: Clorofila a; Secchi: medidas de transparência obtidas com disco de Secchi. 
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Gráfico 9 – Comparativo entre os dois critérios abordados (para reservatórios com baixa transparência de Secchi). 

 
Legenda: Oli.: Oligotrófico; Mes.:Mesotrófico; Eut.: Eutrófico; Hip.: Hipereutrófico; Sup.: Supereutrófico. 
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5.2. Comparação Entre o IET Adaptado para o Semiárido Cearense e o IET 
Adaptado por Toledo para Águas de Clima Tropical 
 

Com o intuito de avaliar a metodologia adaptada para o semiárido, gerou-
se também o IET baseado na metodologia adaptada por Toledo et. al. (1983) para 

águas de clima tropical, nos mesmos oito reservatórios utilizados anteriormente.  

Para gerar o IET em ambas as metodologias, foram considerados os 

índices obtidos a partir do cálculo da média simples, apenas envolvendo os 

parâmetros de Cla a e Secchi, visto estes terem demonstrado uma melhor relação 

com o estado de trofia desses reservatórios. A comparação entre as duas 

metodologias apresenta apenas os valores resultantes do cálculo da média, visto 
que a escala nomenclatural desenvolvida por Toledo et. al. (1983) baseou-se em 

critérios diferentes daqueles que originaram a escala nomenclatural para o 

semiárido, de tal modo que não representariam os mesmos critérios ao serem 

comparadas entre si. Esses resultados estão apresentados nos Gráficos 10 e 11. 
.
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Gráfico 10 – Comparativo entre a metodologia adaptada para o semiárido cearense 
e a adaptada por Toledo et. al. (1983), para açudes com histórico de boa transparência. 
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Gráfico 11 – Comparativo entre a metodologia adaptada para o semiárido cearense 

e a adaptada por Toledo et. al. (1983), para açudes com histórico de baixa transparência. 
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Dentre os parâmetros utilizados na pesquisa, o PT foi o que apresentou 

uma menor correlação com a eutrofização. Dos índices gerados a partir desse 

parâmetro obteve-se valores imprecisos e inexpressivos, resultados estes que não 

são confiáveis quando utilizados na inferência do estado trófico de um reservatório. 

Dois fatores principais podem ter corroborado para este resultado, os quais podem 

ser citados: 

(1) O PT pode não ser o nutriente limitante para a grande maioria dos reservatórios 

inseridos na pesquisa, assim como demonstram alguns estudo realizados em 

reservatórios artificiais no semiárido nordestino, além do fato do PT não ser a 

forma melhor assimilável pelos produtores primários presentes no meio aquático; 

(2) Problemas de coleta ou análises laboratoriais, visto que à maioria dos métodos 
utilizados para quantificação deste nutriente em ambiente aquático estão 

suscetíveis a diversas interferências que podem contribuir para um resultado 

errôneo, como por exemplo, lavagens de vidrarias destinadas à coleta de 

amostras feitas com detergentes, ou ainda o uso compartilhado de 

equipamentos, como é o caso das autoclaves comumente utilizadas também 

para procedimentos de análises bacteriológicas, o que pode ocasionar um 

incremento desse nutriente à amostra analisada, mascarando assim os 

resultados finais de quantificação. 

Os IETs baseado em PT obtidos na pesquisa introduziram ao método 

desenvolvido para a classificação trófica dos reservatórios do semiárido cearense 

uma variabilidade temporal acentuada, face aos altos valores de fósforo 
quantificado nas amostras, isto agregou ao IET baseado em PT incertezas na 

classificação trófica. Porém, se ocorre o contrário, no caso a detecção de baixos 

valores na amostra, pode-se ter também um resultado mascarado, visto que as 

algas utilizam esse nutriente para crescimento e reprodução, tirando-o do meio 

aquático mesmo quando todas as condicionantes são favoráveis a sua 

disponibilização a esse meio. Os baixos valores obtidos na análise servirão como 
falso indicativo para determinação o estado de trofia do manancial. 

Com base no exposto, e também nos resultados da fraca correlação 

encontrada entre PT e transparência de Secchi, é possível inferir que o Fósforo Total 

6. CONCLUSÕES 
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não é um bom indicador do estado trófico de corpos lênticos do semiárido cearense, 

face às incertezas geradas a partir da utilização desse parâmetro. 

 
A Clorofila a e as medidas de transparência de Secchi apresentaram 

nessa pesquisa a melhor correlação entre os parâmetros utilizados, conforme está 

apresentado no gráfico 02. Verificou-se uma maior relação entre os índices baseado 

nesses dois parâmetros principalmente, quando da aplicação desses índices nos 

açudes com transparência de Secchi inferiores a 1,0m, conforme consta na tabela 

12.  

 

Os gráficos (10 e 11) desenvolvidos para o comparativo entre as 
metodologias de Toledo et. al (1983) e a desenvolvida para o semiárido cearense, 

não apresentaram uma variação considerável para os dois métodos, o que 

demonstra haver uma certa similaridade entre eles. 
 

Diante da diversidade das características ambientais e dos riscos 

climatológicos que envolvem o semiárido, os recursos hídricos existentes nessa 

região, como já mencionado e demonstrado nesse trabalho, possuem características 

bastante peculiares, dessa forma a utilização de modelos simplificados para análise 

do estado trófico de ecossistemas lacustres lênticos, certamente não é o mais 
adequado, para todos os reservatórios. O emprego desses modelos deve ser visto 

como um indicativo ou um ponto de partida para se iniciar estudos mais 

aprofundados; 

 

A relevância desse trabalho advém principalmente do fato do índice trófico 

adaptado para o semiárido ter como base de dados a realidade dos reservatórios 

locais. Assim sendo, a utilização do mesmo contribui para a redução dos erros na 

inferência do estado trófico de um determinado reservatório, vantagem essa que as 

outras metodologias não possuem. 
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Condições tróficas dos açudes monitorados pela COGERH no 1º semestre do ano de 2012. 

Bacia Açude Data Classe 
Infor. 

Adicionais 
Acaraú Ayres de Sousa 24/04/2012 Eutrófica 

Alto Jaguaribe 

Favelas 22/05/2012 Hipereutrófica 

Número muito 
alto de 
cianobactérias 

Orós 24/05/2012 Mesotrófica 

Número médio 
de 
cianobactéria 

Trici 25/04/2012 Eutrófica   
Várzea do Boi 29/05/2012 Eutrófica   
Poço da Pedra 16/05/2012 Eutrófica   
Quincoé 17/04/2012 Eutrófica   
Parambú 17/05/2012 Eutrófica   

Valério 23/05/2012 Oligotrófica 

Número baixo 
de 
cianobactérias 

Trussu 19/04/2012 Mesotrófica   

Bronco 22/05/2012 Eutrófica 
Número alto de 
cianobactérias 

Canoas 26/04/2012 Hipereutrófica 

Número muito 
alto de 
cianobactérias 

Do Coronel 18/04/2012 Hipereutrófica 

número muito 
alto de 
cianobactérias 

Pau Preto 23/05/2012 Eutrófica   
Muquém 23/04/2012 Oligotrófica   
Rivaldo de Carvalho 17/04/2012 Eutrófica   

Benguê 18/04/2012 Hipereutrófica 

Número muito 
alto de 
cianobactérias 

Faé 24/04/2012 Mesotrófica 

Número médio 
de 
cianobactéria 

Arneiroz II 25/04/2012 Mesotrófica   
Baixo Jaguaribe Sto. Ant. Russas 18/04/2012 Oligotrófica 

 

Banabuiú 

Banabuií 26/04/2012 Eutrófica 
Número alto de 
cianobactérias 

Cedro 08/05/2012 Eutrófica 
Número alto de 
cianobactérias 

Patu 22/05/2012 Eutrófica 
Número alto de 
cianobactérias 

Pedras Brancas 26/04/2012 Eutrófica   
Quixeramobim 08/05/2012 Eutrófica   

Capitão Mor 20/06/2012 Hipereutrófica 

Número muito 
alto de 
cianobactérias 

São José I 09/05/2012 Eutrófica 
Número alto de 
cianobactérias 

APÊNDECE A 



 
 

Poço do Barro 23/05/2012 Mesotrófica   
Cipoada 23/05/2012 Oligotrófica   
Trapiá II 05/06/2012 Hipereutrófica   
Serafim Dias 05/06/2012 Eutrófica   

Fogareiro 17/05/2012 Hipereutrófica 

Número muito 
alto de 
cianobactérias 

Vieirão 09/05/2012 Hipereutrófica 

Número muito 
alto de 
cianobactérias 

Jatobá 22/05/2012 oligotrófica 

Número baixo 
de 
cianobactérias 

Monsenhor Tabosa 30/05/2012 Hipereutrófica   

Pirabibú 17/05/2012 Hipereutrófica 

Número muito 
alto de 
cianobactérias 

Umari 20/06/2012 Mesotrófica 

Número baixo 
de 
cianobactérias 

Curral Velho 18/04/2012 Oligotrófica   

Curu 

Caxitoré 16/05/2012 Eutrófica 
 General Sampaio 18/06/2012 Mesotrófica 

Pentecoste 25/04/2012 Eutrófica 
 Salão 03/05/2012 Eutrófica 

São Mateus 03/05/2012 Eutrófica 

Frios 21/06/2012 Hipereutrófica 

Número muito 
alto de 
cianobactérias 

Tejuçuoca 21/06/2012 Eutrófica 

Souza 03/05/2012 Oligotrófica 
Grande 
transparência 

Litoral 

S. Pedro Timbaúba 20/06/2012 Mesotrófica 

Número médio 
de 
cianobactéria 

Mundaú 17/05/2012 Oligotrófica 
Grande 
transparência 

Quandú 17/05/2012 Eutrófica   
Poço Verde 24/04/2012 Eutrófica   
Missi 20/06/2012 Eutrófica   

Médio Jaguaribe 

Riacho do Sangue 26/04/2012 Oligotrófica 
Nova Floresta 09/05/2012 Oligotrófica 

Joaquim Távora 09/05/2012 Oligotrófica 

Número baixo 
de 
cianobactérias 

Ema 08/05/2012 Mesotrófica 

Número médio 
de 
cianobactéria 

Adauto Bezerra 17/05/2012 Mesotrófica 

Número médio 
de 
cianobactéria 

Potiretama 08/05/2012 Hipereutrófica 

Número muito 
alto de 
cianobactérias 

Tigre 17/04/2012 Oligotrófica 
Madeiro 17/05/2012 Eutrófica 



 
 

Santa Maria 10/05/2012 Oligotrófica 

Número baixo 
de 
cianobactérias 

Jenipapeiro 26/04/2012 Mesotrófica 

Número médio 
de 
cianobactéria 

Castanhão 03/05/2012 oligotrófica 

Santo Antônio 25/04/2012 Mesotrófica 

Número médio 
de 
cianobactéria 

Metropolitana 

Acarape do Meio 15/05/2012 Eutrófica   
Pacajus 27/06/2012 Eutrófica   
Pacoti 28/06/2012 Eutrófica   

Gavião 16/05/2012 Eutrófica 
Número alto de 
cianobactérias 

Riachão 26/06/2012 Eutrófica   
Tijuquinha 24/04/2012 Eutrófica   
Pesqueiro 24/04/2012 Eutrófica   

Sertões de 
Crateús 

Cupim 02/05/2012 Mesotrófica 
 

Jaburu II 
16/04/2012 Oligotrófica 

Número baixo 
de 
cianobactérias 

Carnaubal 25/04/2012 Mesotrófica 

Realejo 25/04/2012 Hipereutrófica 
Número alto de 
cianobactérias 

Sucesso 30/05/2012 mesotrófica 

Colina 24/04/2012 Hipereutrófica 
Número alto de 
cianobactérias 

Barra Velha 02/05/2012 Mesotrófica 

Flor do Campo 24/05/2012 Eutrófica 

Não houve 
auteração nas 
condições do 
açude e 
reduzida 
transparência 

São José III 17/04/2012 Mesotrófica 

Número médio 
de 
cianobactéria 

Salgado Junco 23/05/2012 Oligotrófica 

Número baixo 
de 
cianobactérias 

Jenipapeiro II 24/04/2012 Oligotrófica 

Número baixo 
de 
cianobactérias 

Serra da Ibiapaba 
Jaburu II 18/04/2012 Oligotrófica 

Número baixo 
de 
cianobactérias 

TOTAL 82 
  

  

 
Oligotrófico Mesotrófico Eutrófico Hipereutrófico Total 

18 17 33 14 82 
21,95% 20,73% 40,24% 17,07% 100% 

Fonte: COGERH. 
Disponível em <http://www.hidro.ce.gov.br/reservatorios/qualidade/eutrofizacao>. 

Acesso em 26/03/2012 
 



 
 

 
Tabela 2 – Caracterização dos reservatórios artificiais estudados, conforme sua região. 

Ordem Açude Sistema Município Riacho Barrado Unidade Geoambientais/ Geossistemas 

1 Acarape do 
Meio Metropolitana Redenção Rio Pacoti  Sertão do Choró/Pacoti / Serras úmidas e 

subúmidas 

2 Adaúto 
Bezerra 

Médio 
Jaguaribe Pereiro Rio São Caetano Sertões do médio Jaguaribe / Cristas, Serras e 

Agrupamento de Inselbergs 

3 Amanari Metropolitana Maranguape Riacho Pocinhos Serras úmidas e subúmidas / Sertão Central / 
Sertão do Choró/Pacoti/Pacoti 

4 Angicos Coreaú Coreaú Jardim e 
Iraguaçu 

Sertões do Coreaú / Serras Úmidas e 
subúmidas / Cristas, Serras e Agrupamento de 

Inselbergs 
5 Aracoiaba Metropolitana Aracoiaba Rio Aracoiaba Sertões do Choró/Pacoti 
6 Araras Acaraú Varjota Acaraú Sertões  do Acaraú  

7 Arneiroz II Alto 
Jaguaribe Arneiroz Rio Jaguaribe Sertões Centrais / Sertão do Alto Jaguaribe 

8 Atalho Salgado Brejo Santo Riacho dos 
Porcos 

Chapada do Araripe / Depressão Cariri / 
Sertões do Salgado 

9 Ayres de 
Sousa Acaraú Sobral Jaibaras 

Planícies Fluviais / Serras Úmidas e 
subúmidas / Cristas, Serras e Agrupamento 
Inselbergs / Sertões do Acaraú e Coreaú / 

Sertões Centro Norte  

10 Banabuiú Banabuiú Banabuiú Banabuiú Panícies Fluviais / Sertões do Médio 
Jaguaribe  

11 Barra Velha Sertões de 
Crateús Independência Riacho Santa 

Cruz 
Sertões dos Inhamuns / Platô da Serra 

Grande 

12 Benguê Alto 
Jaguaribe Aiuaba Rio Umbuzeiro 

Sertão do Alto Jaguaribe / Platô da Serra 
Grande / Cristas, Serras e Agrupamento 

Inselbergs 

13 Boca do S Banabuiú Acopiara   Sertões do Salgado / Cristas, Serras e 
Agrupamento Inselbergs 

14 Bonito Acaraú Ipu Rio Ipuzinho Depressão Periférica da Ibiapaba / Sertões do 
Acaraú  

15 Cachoeira Salgado Aurora Rio Caiçara Cristas, Serras e Agrupamento Inselbergs / 
Sertões do Salgado 

16 Cahuipe Metropolitana Caucaia Rio Cauípe Planícies Fluviomarinhas / Sertão do 
Choró/Pacoti / Serras úmidas e subúmidas 

17 Canafístula Médio 
Jaguaribe Iracema  Foice Sertões do médio Jaguaribe / Cristas, Serras e 

Agrupamento Inselbergs 

18 Canoas Alto 
Jaguaribe Assaré  Riacho São 

Gonçalo 
Sertão do Alto Jaguaribe / Cristas, Serras e 

Agrupamento Inselbergs  

19 Capitão Mor Banabuiú Pedra Branca Riacho Cap. Mor Cristas, Serras e Agrupamento Inselbergs / 
Sertões Centrais 

20 Caracas Curu Canindé Riacho Longá Cristas, Serras e Agrupamento Inselbergs / 
Sertões Centrais 

21 Carnaubal Sertões de 
Crateús Crateús Rio Poti Sertões dos Inhamuns / Platô da Serra 

Grande 

22 Castro Metropolitana Itapiúna Rio Castro Sertões Centrais 

23 Caxitoré Curu Umirim Rio Caxitoré Serras Úmidas e subúmidas / Sertões do 
Centro Norte  

24 Cedro Banabuiú Quixadá Rio Sitiá 
Cristas, Serras e Agrupamento Inselbergs / 

Sertões Centrais / Sertões do Médio Jaguaribe 
/ Sertões do Baixo Jaguaribe 

25 Cipoada Banabuiú Morada Nova Rio Sitiá Sertões do Médio Jaguaribe / Sertões do 
Baixo Jaguaribe  

APÊNDECE B 



 
 

26 Colina Sertões de 
Crateús Quiterianópolis Rio Poti Sertões dos Inhamuns / Platô da Serra 

Grande 

27 Cupim Sertões de 
Crateús Independência Rio Cupim Sertões dos Inhamuns / Platô da Serra 

Grande 

28 Desterro Curu Caridade Rio Desterro Sertões Centrais / Serras Úmidas e 
Subúmidas / Sertões Centrais 

29 Diamante Coreaú Coreaú Riacho Boqueirão 
Sertões do Coreaú / Serras Úmidas e 

subúmidas / Cristas, Serras e Agrupamento de 
Inselbergs 

30 Edson Queiroz Acaraú Santa Quitéria Rio Groaíras 
Cristas, Serras e Agrupamentos de 

Insuelbergs / Sertões dos Inhamuns / Sertões 
Centrais / Sertões do Acaraú 

31 Ema Médio 
Jaguaribe Iracema  Riacho 

Bonsucesso 
Cristas, Serras e Agrupamentos de 

Insuelbergs / Sertões Médio Jaguaribe 

32 Faé Alto 
Jaguaribe Quixelô Riacho Faé Sertões do Salgado 

33 Farias de 
Sousa Acaraú Nova Russas Riacho Curtume Sertão dos Inhamuns / Sertão do Acaraú 

34 Favelas Alto 
Jaguaribe Tauá Riacho Favelas Sertão dos Inhamuns / Sertão Central  

35 Flor do Campo Sertões de 
Crateús Novo Oriente Rio Poti Platô da Serra Grande / Sertões dos 

Inhamuns 

36 Fogareiro Banabuiú Quixeramobim Rio 
Quixeramobim 

Cristas, Serras e Agrupamento Inselberg / 
Sertões Centrais / Sertões do Médio Jaguaribe  

37 Forquilha Acaraú Forquilha Riacho Oficina Sertões do Acaraú 

38 Forquilha II Alto 
Jaguaribe Tauá Riacho 

Carrapateira Sertão dos Inhamuns / Sertão Central  

39 Frios Curu Umirim Rio Frios Serras Úmidas e subúmidas / Sertões do 
Centro Norte  

40 Gangorra Coreaú Granja Riacho Gangorra 
Sertão do Coreaú / Cristas, Serras e 
Agrupamento Inselbergs / Planalto da 

Ibiapaba 

41 Gavião Metropolitana Pacatuba Rio Cocó Serras Úmidas e subúmidas / Sertões do 
Choró/Pacoti 

42 General 
Sampaio Curu General 

Sampaio Rio Curu Sertões Centrais / Certões do Centro Norte 

43 Gomes Salgado Mauriti Riacho Gomes Sertões do Salgado / Depressões do Cariri 

44 Itapebussu Metropolitana Maranguape Riacho São 
Gonçalo 

Serras úmidas e subúmidas / Sertão Central / 
Sertão do Choró/Pacoti 

45 Itaúna Coreaú  Chaval / 
Barroquinha Rio Timonha 

Planícies Flúviomarinhas / Tabuleiro Pré-
Litorâneo / Sertão do Coreaú; Planície 
Litorânea / Planícies Fluviomarinhas / 

Tabuleiro Pré-Litorâneo 

46 J. Távora Médio 
Jaguaribe Jaguaribe Riacho Feiticeiro Sertões Médio Jaguaribe  

47 Jaburu I Serra 
Ibiapaba Ubajara Rio Tianguá Planalto da Ibiapaba / Depressão Periférica da 

Ibiapaba 

48 Jaburu II Sertões de 
Crateús Independência Rio Jaburu Sertões dos Inhamuns / Platô da Serra 

Grande 

49 Jatobá Banabuiú Milhã Rio Traíras Sertões Centrais / Sertões do Médio Jaguaribe 

50 Jenipapeiro II Salgado Baixio  Rio Jenipapeiro Sertões do Salgado 

51 Jerimum Curu Irauçuba Rio Caxitoré Serras Úmidas e subúmidas / Sertões do 
Centro Norte / Sertão do Acaraú 

52 Junco Salgado Granjeiro Rio Acarape Sertões do Salgado / Cristas, Serras e 
Agrupamento Inselbergs 



 
 

53 Lima Campos Salgado Icó Rio São João Sertões do médio Jaguaribe / Cristas, Serras e 
Agrupamento Inselbergs / Planícies Fluviais 

54 Macacos Metropolitana Ibaretama Rio Acarape Cristas, Serras e Agrupamentos Inselbergs  / 
Sertões do Baixo Jaguaribe 

55 Madeiro Médio 
Jaguaribe Pereiro Riacho Madeiro Sertões do médio Jaguaribe / Cristas, Serras e 

Agrupamentos Inselbergs 

56 Malconziado Metropolitana Cascavel Rio Malconziado Planície Litorânea / Planície Fluviomarinhas / 
Planícies Fluviais / Tabuleiros Pré-litorâneos 

57 Manoel 
Balbino Salgado Juazeiro Riacho dos 

Carneiros Sertões do Salgado / Depressões do Cariri 

58 Monsenhor 
Tabosa Banabuiú Monsenhor 

Tabosa 
Rio 

Quixeramobim 

Sertão Central / Cristas, Serras e 
Agrupamento Inselbergs / Sertão dos 

Inhamuns 
59 Mundaú Litoral Uruburetama Rio Mundaú Serras úmidas e subúmidas 

60 Muquém Alto 
Jaguaribe Cariús Rio Muquém Sertões do Alto Jaguaribe / Cristas, Serras e 

Agrupamento Inselbergs / Sertões do Salgado 

61 Nova Floresta Médio 
Jaguaribe Jaguaribe Riacho Manoel 

Lopes Sertões Médio Jaguaribe  

62 Olho D'água Salgado Várzea Alegre Riacho Machado Cristas, Serras e Agrupamento Inselbergs / 
Sertões do Salgado 

63 Orós Alto 
Jaguaribe Orós Rio Jaguaribe Sertões do Médio Jaguaribe / Sertões do 

Salgado / Planícies Fluviais 

64 Pacajus Metropolitana Pacajus Rio Choró Sertões do Choró/Pacoti / Tabuleiros Pré-
Litorâneos 

65 Pacoti Metropolitana Horizonte Rio Pacoti Sertões do Choró/Pacoti / Tabuleiros Pré-
Litorâneos 

66 Parambu Alto 
Jaguaribe Parambú Rio Puiú Platô da Serra Grande / Sertões dos 

Inhamuns 

67 Patos Litoral Sobral Rio Aracatiaçu 

Planícies Fluviais / Serras Úmidas e 
subúmidas / Cristas, Serras e Agrupamento 
Inselbergs / Sertões do Acaraú e Coreaú / 

Sertões Centro Norte /  

68 Patu Banabuiú Senador 
Pompeu Rio Patu Sertões Centrais  

69 Pau Preto Alto 
Jaguaribe Potengi Riacho 

Quinqueleré Sertão do Alto Jaguaribe 

70 Pedras 
Brancas Banabuiú Quixadá Rio Sitiá 

Cristas, Serras e Agrupamento Inselbergs / 
Sertões Centrais / Sertões do Médio Jaguaribe 

/ Sertões do Baixo Jaguaribe 

71 Pentecoste Curu Pentecoste Rio Canindé Sertões Centrais / Sertões do Centro Norte / 
Planícies Fluviais 

72 Pirabibu Banabuiú Quixeramobim Rio Pirabibú Cristas, Serras e Agrupamento Inselberg / 
Sertões Centrais / Sertões do Médio Jaguaribe  

73 Poço da Pedra Alto 
Jaguaribe Campos Sales Rio Conceição Sertões do Alto Jaguaribe 

74 Poço do Barro Banabuiú Morada Nova Riacho 
Livramento 

Sertões do Médio Jaguaribe / Sertões do 
Baixo Jaguaribe  

75 Poço Verde Litoral Itapipoca Rio Sororó Litoral / Serras úmidas e subúmidas / Sertão 
Centro Norte 

76 Pom. Sobrinho Metropolitana Choró  Rio Choró Sertões Centrais  

77 Potiretama Médio 
Jaguaribe Potiretama Riacho 

Logradouro Sertões Centrais 

78 Prazeres Salgado Barro Riacho dos 
Macacos Sertões do Salgado 

79 Quandu Litoral Itapipoca Rio Quandú 
Sertões do Centro Norte / Serras Úmidas e 

subúmidas / Tabuleiros Pré-litorâneos / 
Planícies Fluviomarinhas / Planície Litorânea 



 
 

80 Quixabinha Salgado Mauriti Riacho dos Bois Sertões do Salgado / Depressões do Cariri 

81 Quixeramobim Banabuiú Quixeramobim Rio 
Quixeramobim 

Cristas, Serras e Agrupamento Inselberg / 
Sertões Centrais / Sertões do Médio Jaguaribe  

82 R. Sangue Médio 
Jaguaribe Solonópoles Rio Pocinhos Sertões do Salgado / Sertões do Médio 

Jaguaribe 

83 Realejo Sertões de 
Crateús Crateús Riacho 

Carrapateira 
Sertões dos Inhamuns / Platô da Serra 

Grande 

84 Riachão Metropolitana Itaitinga Rio Pacoti Sertões do Choró/Pacoti  

85 Rivaldo de 
Carvalho 

Alto 
Jaguaribe Catarina Riacho Condado Sertões do Alto Jaguaribe / Sertões do 

Salgado 

86 Rosário Salgado Lavras da 
Mangabeira Rio Rosário Sertões do Salgado / Cristas, Serras e 

Agrupamento Inselbergs 

87 S. Domingos II Salgado Caririaçu Rio Acarape Cristas, Serras e Agrupamento Inselbergs / 
Sertões do Salgado 

88 S. José III Sertões de 
Crateús Ipaporanga Rio Acarape Sertão dos Inhamuns 

89 S. Pedro 
Timbaúba Litoral Miraíma Rio Aracatiaçu Serras Úmidas e Subúmidas / Sertões Centro 

Norte 

90 Salão Curu Canindé Riacho Salão Cristas, Serras e Agrupamento Inselbergs / 
Sertões Centrais 

91 São Domingos Curu Caridade Riacho Nambi Sertões Centrais / Serras Úmidas e 
Subúmidas / Sertões Centrais 

92 São José I Banabuiú Boa Viagem Rio Tapera Cristas, Serras e Agrupamento Inselberg / 
Sertões Centrais  

93 São José II Banabuiú Piquet Carneiro Riacho São 
Gonçalo Sertões Centrais 

94 São Mateus Curu Canindé Rio Canindé Cristas, Serras e Agrupamento Inselbergs / 
Sertões Centrais 

95 Serafim Dias Banabuiú Mombaça Rio Banabuiu Cristas, Serras e Agrupamento Inselberg / 
Sertões Centrais  

96 Sítio Novos Metropolitana Caucaia Rio São Gonçalo Planícies Fluviomarinhas / Sertão do 
Choró/Pacoti / Serras úmidas e subúmidas 

97 Sobral Acaraú Sobral Riacho Mata 
Fresca 

Planícies Fluviais / Serras Úmidas e 
subúmidas / Cristas, Serras e Agrupamento 
Inselbergs / Sertões do Acaraú e Coreaú / 

Sertões Centro Norte 

98 Sousa Curu Canindé Rio Juriti Cristas, Serras e Agrupamento Inselbergs / 
Sertões Centrais 

99 Sta. Maria Médio 
Jaguaribe Ererê Riacho do 

Amparo Sertões do Médio Jaguaribe  

100 Sta. Maria do 
Aracatiaçu Litoral Sobral Riacho Bom 

Jesus 

Planícies Fluviais / Serras Úmidas e 
subúmidas / Cristas, Serras e Agrupamento 
Inselbergs / Sertões do Acaraú e Coreaú / 

Sertões Centro Norte  

101 Sto. Ant. 
Aracatiaçu Litoral Sobral Rio Acaracatiaçu 

Planícies Fluviais / Serras Úmidas e 
subúmidas / Cristas, Serras e Agrupamento 
Inselbergs / Sertões do Acaraú e Coreaú / 

Sertões Centro Norte  

102 Sto. Ant. De 
Russas 

Baixo 
Jaguaribe Russas Rio Palhano Planícies Fluviais / Sertões do Baixo 

Jaguaribe 

103 Sucesso Sertões de 
Crateús Tamboril Riacho Cassimiro Cristas, Serras e Agrupamento Inselbergs / 

Sertão dos Inhamuns / Sertão do Acaraú 



 
 

104 Tatajuba Salgado Icó Riacho Tatajuba Sertões do médio Jaguaribe / Cristas, Serras e 
Agrupamento Inselbergs / Planícies Fluviais 

105 Thomás 
Osternes Salgado Crato Rio Coras Depressões do Cariri / Chapada do Araripe / 

Cristas, Serras e Agrupamento Inselbergs 

106 Tigre Médio 
Jaguaribe Solonópoles Riacho do Tigre Sertão do Médio Jaguaribe  

107 Tijuquinha Metropolitana Baturité Rio Aracoiaba Sertões do Choró/Pacoti / Serras Úmidas e 
Subúmidas  

108 Trici Alto 
Jaguaribe Tauá  Rio Trici Sertão dos Inhamuns / Sertão Central  

109 Tucunduba Coreaú Senador Sá Rio Tucunduba Sertões Acaraú e Coreaú 

110 Ubaldinho Salgado Cedro Riacho São 
Miguel 

Sertões do Salgado / Cristas, Serras e 
Agrupamento Inselbergs 

111 Umari Banabuiú Madalena Rio Barrigas Sertões Centrais 

112 Valério Alto 
Jaguaribe Altaneira Riacho Valério Sertões do Salgado / Cristas, Serras e 

Agrupamento Inselbergs 

113 Várzea do Boi Alto 
Jaguaribe Tauá Riacho 

Carrapateira Sertão dos Inhamuns / Sertão Central  

114 Vieirão Banabuiú Boa Viagem Rio Santo 
Antônio 

Sertões Inhamuns / Sertões Centrais / Cristas, 
Serras e Agrupamento Inselberg  

Fonte: adaptado de Lima, Morais e Souza, 2000. 

 


