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R E S U M O  

 

Pesquisas limnológicas em regiões trópicais são bastante escassas, principalmente se forem 
consideradas as de longa duração.  Este trabalho, desenvolvido no Lagamar do Cauípe 
(planície costeira do município de Caucaia – Ceará), durante o período de junho de 2001 a 
fevereiro de 2002, objetivou efetuar um diagnóstico sobre as características físicas, químicas e 
ambientais da lagoa situada no Lagamar do Cauípe e obter informações básicas que 
possibilitem subsidiar programas de gerenciamento e aproveitamento adequado desse recurso 
hídrico.  Realizou-se a batimetria a fim de conhecer sua morfometria e o grau de 
assoreamento futuro.  Foram realizadas amostragens de água e sedimento na lagoa, e 
observado o uso e ocupação de suas margens.  Os parâmetros analisados na água foram: 
temperatura, transparência, material em suspensão, pH, salinidade, condutividade elétrica, 
oxigênio dissolvido, nitrito, nitrato, fósforo total, ortofosfato, cátions e ânions principais, 
alcalinidade total, dureza total e clorofila “a”.  Durante o período de estudo, foi observada 
uma pequena variação na concentração dos parâmetros analisados.  As menores 
concentrações foram obtidas durante o final do período chuvoso (jun/01), passando a ter uma 
sensível elevação no período de estiagem (jul a dez/01) e uma pequena redução no início do 
período chuvoso (fev/02).  Não foi observada variação significativa entre as estações de 
amostragem, podendo afirmar-se que a água da lagoa tende a ser homogênea.  Quanto à 
salinidade, a água foi classificada como doce. A temperatura média foi 28,6°C, com uma 
pequena amplitude anual de 3,7°C, própria de ecossistemas aquáticos tropicais.  Seu pH é 
levemente ácido devido aos solos da região e, provavelmente, à presença de compostos 
húmicos.  A condutividade elétrica média foi 285,6 µS/cm.  Os cátions maiores apresentaram 
uma seqüência típica de ambiente influenciado pelo mar, tendo sido a água classificada como 
cloretada sódica.  Toda a coluna apresentou-se oxigenada, apesar da alta concentração de 
material em suspensão devido, principalmente, a ressuspensão do sedimento do fundo da 
lagoa.  A presença do material em suspensão diminuiu a transparência da água da lagoa 
influenciando a concentração de clorofila “a” que apresentou baixas concentrações.  Os 
valores de alcalinidade total foram baixos, indicando a pequena capacidade das águas da 
lagoa em neutralizar ácidos.  Quanto à dureza, as águas variaram de brandas a pouco duras.  
As concentrações de fósforo total foram altas, podendo a lagoa ser classificada como 
eutrófica.  As concentrações de nitrito e nitrato foram baixas, ficando abaixo do estabelecido 
pela legislação.  Não foram observadas variações significativas entre as amostras superficiais 
e de fundo.  A homogeneidade da coluna d’água foi atribuída a pequena profundidade da 
lagoa, intensidade dos ventos, que são constantes na zona costeira, e a morfologia da lagoa 
com forma alongada e posição favorável à ação dos ventos da região.  Nas amostras de 
sedimento foram realizadas as análises de granulometria, matéria orgânica e mercúrio.  A 
concentração de mercúrio encontrada foi pequena.  Os sedimentos são do tipo mineral, tendo 
sido classificados em 3 fáces texturais: areia média, areia fina e lama.   
 
 
 
 
Palavras-chave: caracterização limnológica, lagoa costeira, ecossistema tropical. 
 

 

 

 



 

   

 

 

ABSTRACT 

 

Limnological research is very scarce in tropical areas, particularly if we consider that of long 
duration. This research was carried out at the “Lagamar do Cauípe” (a coast plain in Caucaia 
town, Ceará, Brazil, during the period from June, 2001 to February, 2002, aiming at making a 
diagnosis about the physical, chemical and environmental characteristics of the lagoon located 
situated in Lagamar of Cauípe, with the objective of obtaining basic information which 
enables the implementation of programs of management and proper use of that water 
resource. We conducted the bathymetry in order to know its morphometry and level of 
sediment deposition in the future. We conducted sampling of water and sediment in the 
lagoon  and observed the use and occupation of its margins.  The parameters analyzed in the 
water were: temperature, transparency, suspended solids, pH, salinity, electrical conductivity, 
dissolved oxygen, nitrite, nitrate, total phosphorus, orthophosphate, main cations and anions, 
total alkalinity, total hardness and chlorophyll a. During the investigation period we observed 
a small variation in the concentration of the parameters analyzed.  The smallest concentrations 
were obtained at the end of the rain season (June, 2001), and they increased significantly 
during the dry season (July to December, 2001) and decreased slightly at the beginning of the 
rain season (February, 2002). We did not observe any significant variation among the 
sampling stations, so that we can say that the lagoon water tends to be homogeneous.  
Concerning  salinity, the water was considered as fresh water. The average temperature was 
28,6°C, with a small annual variation of 3,7°C, which is typical of the tropical aquatic 
ecosystems.  Its pH is slightly acid due to the region’ soils and probably due to the presence of 
humic compounds.  The average electrical conductivity was 285,6 µS/cm. The larger cations 
presented a sequence typical of an environment influenced by the sea, with the water being 
considered as chlorinated-sodic. The whole column turned out oxygenated, in spite of the high  
concentration of suspended solids, because of, mainly, the resuspension of the sediment of the 
lagoon’ bottom. The presence of suspended solids reduced the transparency of the lagoon 
water, influencing the concentration of the chlorophyll-a, which presented low concentrations.  
The values of total alkalinity were low, indicating the small capacity of the lagoon waters to  
neutralize acids.  With relationship to hardness, the waters varied from soft to somewhat hard.  
The concentrations of total phosphorus were high, with the lagoon being considered as 
eutrophic.  The concentrations of nitrite and nitrate were low, being below the one established 
by the legislation. We did not observe any significant variations between the surface and 
bottom samples. The homogeneity of the water column was explained by the small depth of 
the lagoon, the intensity of the winds, which are  steady  in the coast area, and the lagoon’ 
morphology with a lengthened shape and position favorable to the action of the winds of the 
area.  In the sediment’ samples, we conducts trials of texture, organic matter and mercury. 
The sediments are of the mineral type, having been distinguished  in 3 texture facies: medium 
sand, fine sand and mud.  The mercury’ concentration found was low. 
 

 

key-words: limnological characterization, coast lagoon, tropical ecosystem. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A zona costeira apresenta ecossistemas que se prestam à sobrevivência de 

pequenas comunidades.  Agricultores e pescadores vivem tradicionalmente da exploração dos 

recursos ali existentes.  São ecossistemas marcados pela transição de ambientes terrestres e 

marinhos, sendo, portanto, ambientes frágeis que requerem atenção do poder público, sendo 

considerados pela Constituição brasileira como área de patrimônio nacional. 

São poucas as pesquisas limnológicas em regiões tropicais.  No Nordeste do 

Brasil, muito pouco foi realizado nesse campo, principalmente se forem consideradas as 

pesquisas sistemáticas de longa duração.  Igualmente são raras as informações básicas que 

possam fornecer elementos padrões para verificação dos efeitos de uma provável poluição que 

os cursos d’água estejam sofrendo, devido a problemas ligados ao crescimento demográfico, 

urbanização e desenvolvimento da região (WATANABE et al., 1990). 

As lagoas ocupam áreas consideráveis da zona costeira.  Na América do Sul, cerca 

de 12,2 % da extensão da costa se apresenta sob forma lagunar (CROMWEL, 1971 apud 

PORTO FILHO, 1993).  No Brasil, elas ocorrem praticamente em toda a costa e 

compreendem o principal sistema lêntico do país. (ESTEVES et al., 1983). 
Estudos sobre a origem e geomorfologia dos ecossistemas lagunares têm sido 

objeto de pesquisa de vários ramos da ciência.  A importância dos estudos nesses 

ecossistemas deve-se a vários fatores, dentre eles podemos citar o fato de constituírem 

sistemas efêmeros, representando um estágio de transição entre sistemas semifechados para 

lagos limnicos, pântanos ou baias costeiras, dependendo de sua evolução (BARNES, 1980), 

além de serem áreas produtivas se comparadas às zonas costeiras e oceânicas adjacentes 

(MARGALEF, 1983), importantes tanto do ponto de vista da produção de peixes, como 

também áreas utilizadas para o lazer da população (ESTEVES et al., 1984). 

Segundo Esteves (1998), tanto lagunas quanto lagoas costeiras têm sua gênese 

vinculada aos processos transgressivos do mar, que ocorreram a partir do Pleistoceno e se 

prolongaram até os últimos dois mil anos do Holoceno, quando ocorreu a gênese da grande 

maioria das lagoas costeiras do Brasil.  A gênese desses ecossistemas evidenciou que nas suas 

formações participaram tanto processos fluviais, marinhos como fluvio-marinhos e eólicos.  

Conseqüentemente, são encontrados tanto ecossistemas lacustres de água doce como lagoas 

com características marinhas e estuarinas (ESTEVES et al., 1984). 
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Estudos limnológicos sistemáticos nas lagoas costeiras do Ceará de forma a 

caracterizar os parâmetros físicos, químicos e biológicos são raros, apesar  da sua 

importância, como para a produção de peixes e crustáceos.  Dentre as pesquisas realizadas no 

Estado do Ceará, podemos citar Andrade (1987), Sales (1993) e Valente (1994) que 

estudaram as lagoas: Messejana, Papicu e Porangabuçu, respecticvamente, localizadas na 

zona urbana de Fortaleza.  Alguns trabalhos foram realizados em lagoas costeiras, podemos 

citar Gomes (1998) que realizou um estudo liminológico e do uso e ocupação da Lagoa de 

Uruaú e Lima Jr. (2003) que estudou a distribuição de Cu, Na, Pb, Fe e Hg nos sedimentos da 

Lagoa do Banana. 
Algumas das lagoas situadas nesta região têm sofrido modificações nas suas 

condições naturais, ocasionadas, principalmente, pelas atividades antrópicas associadas ao uso 

e ocupação inadequados do solo, que de uma maneira ou outra, se refletem sobre os recursos 

hídricos.  Algumas das modificações são causadas pelo assoreamento de suas margens, 

resultante do desmatamento para construção de estradas, residências e atividades agrícolas.  A 

prática do turismo na zona costeira faz com que os recursos hídricos ali existentes, recebam 

uma maior carga de resíduos orgânicos e inorgânicos que se intensificam nos períodos de 

férias e feriados prolongados.  O lançamento desses resíduos pode ocasionar profundas 

modificações no manancial, refletindo-se sobre a flora e fauna aquática, podendo levar a um 

desequilíbrio no ecossistema, trazendo com isso prejuízos econômicos e sociais a todos que se 

beneficiam desse recurso natural.  O enriquecimento de um ambiente lacustre por nutrientes é 

um processo natural que ocorre lentamente, porém as diversas atividades humanas podem 

acelerar este processo reduzindo o tempo de vida útil da lagoa (ESTEVES, 1998). 

A caracterização e compreensão da dinâmica das lagoas costeiras são importantes 

não só para o entendimento do metabolismo de ambientes lacustres tropicais, como para 

auxiliar programas que visem sua conservação e utilização racional (ESTEVES et al., 1984).  

A avaliação da qualidade da água necessita da implementação de programas sistemáticos de 

monitoramento que resultem em séries históricas que possam ser analisadas para que se 

estabeleçam padrões de distribuições sazonais e espaciais para indicadores bióticos e abióticos 

(FREIRE, 2000). 

Na planície costeira do Estado do Ceará, dentre as lagoas situadas a oeste de 

Fortaleza, temos o Lagamar do Cauípe, um dos recursos hídricos mais importantes da região, 

inserido num local de grande valorização imobiliária em função da exploração turística de 

grande potencial paisagístico.  Apesar de sua denominação “Lagamar” que nos leva a 

imaginar que sua água tem uma alta concentração em sais, sua água é doce.  Por esta razão, 
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neste trabalho, utilizou-se a denominação Lagoa do Cauípe.  A lagoa em estudo, por sua 

profundidade, recebe contribuição do lençol freático e dos reservatórios dunares.  Sua área 

esta compreendida na primeira etapa do Projeto PRODETUR e localiza-se próximo à região 

onde está sendo implantado o Complexo Industrial e Portuário do Pecém.  

Desenvolveu-se este trabalho para a aquisição de dados básicos, principalmente, 

sobre as qualidades físicas e químicas da água da lagoa, visando colaborar com futuros 

programas que venham utilizar, de forma racional, este recurso hídrico e permitir avaliar 

futuras alterações na sua qualidade de água, como também contribuir para aprofundar o 

conhecimento das lagoas costeiras nas zonas tropicais.  Procurou-se caracterizar a área em 

estudo, uma vez que a qualidade da água de um recurso hídrico, deve-se às características 

naturais conferidas, principalmente, pela natureza do solo e o regime climático em que este 

recurso está inserido e a influência das atividades antrópicas desenvolvidas ao longo da bacia 

de drenagem.   
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral deste trabalho é efetuar um diagnóstico sobre as características 

físicas, químicas e ambientais da lagoa situada no Lagamar do Cauípe, visando compreender 

sua dinâmica e obter informações básicas que possibilitem subsidiar programas de 

gerenciamento e aproveitamento adequado desse recurso hídrico. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

• Realizar o levantamento batimétrico da lagoa, para que possa verificar sua 

morfometria e avaliar a sua disponibilidade hídrica; 

• Analisar alguns parâmetros físicos e químicos das amostras d’água e baseando-

se na Resolução N° 20 de 18 de junho de 1986 do CONAMA, sugerir uma classificação para 

esse corpo d’água; 

• Avaliar a distribuição sazonal e espacial dos parâmetros de água analisados; 

• Obter informações tróficas da qualidade da água da lagoa; 

• Verificar a influência de algumas variáveis climáticas sobre os parâmetros 

estudados. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Considerações sobre Limnologia 

 

A palavra Limnologia é formada pelos radicais gregos Limné (lago) e logia 

(ciência), etimologicamente, Limnologia é a ciência que estuda os lagos.  Este vocábulo foi 

utilizado pela primeira vez em 1892, quando o pesquisador suíço François Alphonse Forel 

publicou duas importantes monografias sobre a geologia, geografia, física e química do lago 

Léman.  O campo de atuação desta ciência foi ampliado no I Congresso Internacional de 

Limnologia onde foram incluídos outros ecossistemas aquáticos continentais.  A Limnologia 

foi definida como o estudo ecológico de todas as massas d’água continentais, 

independentemente de suas origens, dimensões e concentrações salinas.  Assim, além dos 

lagos, inúmeros corpos d’água são objetos de estudo desta ciência, como lagunas, açudes, 

lagoas, represas, rios, riachos, brejos, áreas alagáveis, águas subterrâneas, coleções d’água 

temporárias, nascentes, fitotelmos e estuários.  Dentre os objetivos desta ciência destacam-se: 

a conservação dos ecossistemas aquáticos continentais, visando sua utilização racional; o 

fornecimento de água para abastecimento (doméstico e industrial); pesquisas; geração de 

energia elétrica; controle da qualidade da água utilizando indicadores biológicos, físicos e 

químicos; recuperação de ecossistemas aquáticos degradados e identificação de fontes 

poluidoras (ESTEVES,1998). 

O estudo dos ambientes aquáticos continentais é muito antigo.  Estudos sobre a 

fauna e a flora de lagos, rios e brejos remontam a Aristóteles que viveu de 384 a 322 a.C.  No 

entanto, a Limnologia, como ciência, surgiu no início do século XX, tendo como marco a 

publicação, em 1901, do livro intitulado: “Handbuch der Seekunde” (Manual da Ciência dos 

Lagos) de autoria de François Alphonse Forel que por ter escrito o primeiro livro sobre esta 

ciência, é considerado o pai da Limnologia.  Este livro marcou a mudança de abordagem em 

ambientes lacustres, visto que passou da análise da vida dos organismos aquáticos, para o 

estudo do lago como um todo (ESTEVES,1998).  

No Brasil, os primeiros estudos limnológicos aconteceram na Amazônia, onde 

foram organizadas expedições que coletavam dados com enfoque puramente naturalista.  A 

partir de 1950 a Limnologia tem se caracterizado pela universalização e pelo predomínio de 

pesquisas experimentais. 
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Merece destaque o sanitarista brasileiro Oswaldo Cruz, considerado pioneiro nas 

pesquisas sobre microorganismos aquáticos e um dos primeiros ecólogos experimentais do 

Brasil.  Nos lagos e lagoas, o pesquisador atribuiu a variação da densidade de bactérias à 

origem das águas.  Em seus trabalhos evidenciou a causa da salubridade e insalubridade de 

rios e trechos destes.  Para o sanitarista, a causa da salubridade dos rios de águas barrentas, 

como o Madeira, deve-se a grande quantidade de partículas em suspensão que estes rios 

transportam.  As partículas em suspensão exercem uma atração capilar sobre as bactérias, 

tornando-se mais pesadas e conseqüentemente precipitando, tornando a água salubre, sendo 

um processo de autodepuração das águas (ESTEVES,1998). 

Rodolpho von Ihering, na primeira metade do século XX, realizou importantes 

pesquisas sobre os organismos aquáticos, além de contribuir para a implantação da 

Limnologia no Brasil.  Estudou a ictiologia, visando combater a introdução de peixes 

exóticos.  Fundou em 1932, na cidade de Campina Grande, na Paraíba, a Comissão Técnica 

de Piscicultura do Nordeste (CTPN) que, em 1935, transferiu-se para Fortaleza.  Esta 

comissão funcionou como o principal centro de Limnologia do Brasil até meados de 1940.  

Assim, o Nordeste pode ser considerado o berço da Limnologia brasileira.  Esta comissão era 

formada por uma equipe interdisciplinar e contava com a participação de brasileiros e 

estrangeiros, entre eles Stillman Wright um dos primeiros limnólogos a desenvolver pesquisas 

de cunho limnológico dentro dos padrões desenvolvidos na Europa e na América do Norte 

(ESTEVES, 1998). 

Hermann Kleerekoper, pesquisador holandês, é visto como o cientista que mais 

contribuiu para estruturação da Limnologia nos primeiros anos desta ciência no Brasil.  Este 

pesquisador realizou as primeiras pesquisas sistematizadas de cunho holístico na Represa de 

Santo Amaro, onde verificou os efeitos da estratificação térmica sobre condições físicas, 

químicas e biológicas no hipolímnio, bem como identificou a ocorrência de períodos diários 

de circulação e estratificação, anteriormente descritos por S. Wright, e que, posteriormente foi 

verificado na grande maioria dos ecossistemas lênticos tropicais (ESTEVES, 1998). 

Na primeira metade do século XX, a Limnologia caracterizou-se pelo caráter 

auto-ecológico e hidrológico de suas pesquisas, sendo os pesquisadores estrangeiros, em sua 

grande maioria, oriundos, principalmente, da Botânica e Zoologia.  A partir de 1970, a 

Limnoligia caracteriza-se pela intensa formação de pessoal especializado, principalmente 

devido à criação dos cursos de pós-graduação, em diferentes áreas (ESTEVES, 1998). 

Rios & Calijuri (1995) estudaram algumas variáveis limnológicas do Ribeirão do 

Feijão visando apresentar uma proposta de ordenação das sub-bacias.  Os pesquisadores 
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chegaram a conclusão de que as características da bacia hidrográfica têm influência nas 

condições químicas das águas do rio, sendo a litologia e o declive do terreno os fatores que 

determinam a disponibilidade dos íons maiores.  No entanto, o fornecimento de matéria 

orgânica é influenciado pela vegetação e pelos componentes bióticos.  O uso da terra e as 

características morfométricas numa bacia hidrográfica, também podem ter uma grande 

influência nas condições físicas, químicas e biológicas nas águas do rio. 

Necchi et al. (2000) realizaram uma caracterização limnológica na bacia do alto 

Rio São Francisco.  As variáveis que melhor caracterizaram a bacia de drenagem foram 

àquelas apontadas como indicadoras de águas húmicas, caracterizadas por baixos valores de 

pH, alcalinidade, condutividade e nutrientes orgânicos livres e altos de cor da água e material 

orgânico dissolvido. 

Smith & Petrere (2000) realizaram um estudo na bacia de drenagem do Rio 

Sorocaba, São Paulo, utilizado para abastecimento público.  Utilizando variáveis físicas e 

químicas, procuraram descrever os trechos mais críticos quanto aos impactos ambientais.  

Não observaram variação significativa entre os períodos seco e chuvoso e as diferenças nas 

características físicas e químicas da água nas estações de coleta não foram explicadas pela 

sazonalidade, e sim pelas características fisiográficas e pelo tipo de impacto que as estações 

de coleta estavam submetidas. 

Nogueira & Ramirez (1998) realizaram uma avaliação do estado trófico no lago 

das Garças (São Paulo, SP).  Utilizaram os valores absolutos de transparência; concentração 

de fósforo solúvel reativo;  fósforo total e clorofila “a”.  Trabalharam, também, com os 

índices de estado trófico (IET) de Carlson de 1977 e o modificado de Toledo e colaboradores 

(1983).  O IET de Toledo e colaboradores (1983) com base no fósforo total foi o que melhor 

explicou as condições de trofia do lago. 

Ramirez (1995), em um estudo realizado no Reservatório de Punchiná num 

período de 24 h, em uma estação com 30m de profundidade, encontrou valores de OD que 

variaram de 4,6 mg/L (0:00 h, 30 m de profundidade) a 8,8 mg/L (7:00, na superfície).  A 

média do período diurno foi 6,87 mg/L.  Valor atribuído ao período luminoso que promoveu a 

produção de oxigênio por fotossíntese.  A média dos valores noturnos de OD foi de 5,89 

mg/L, valores atribuídos pela ação do vento que promoveu a oxigenação nas camadas 

superiores. 

Zagatto et al. (1999) aperfeiçoaram um índice para avaliar a qualidade de água 

visando a proteção da vida aquática (IVA).  O IVA é composto do IPMCA (Índice de 

parâmetros mínimos para proteção das comunidades aquáticas) e do IET (Índice de estado 
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trófico).  O IET tem por finalidade classificar os corpos d’água em diferentes graus de trofia, 

ou seja, avaliar a qualidade da água quanto ao enriquecimento por nutrientes.  O IET utilizado 

foi o de Carlson modificado por Toleto et al. (1983) e Toleto (1990).  O IVA mostrou-se um 

instrumento útil para definição de pontos críticos referentes à qualidade das águas para 

proteção da vida aquática, devendo ser usado como ferramenta para diagnosticar a qualidade 

da amostra de água no momento de sua coleta. 

Oliveira (2001) estudou o açude Santo Anastácio, um reservatório tropical de 

pequena profundidade localizado na área urbana de Fortaleza, buscando informações sobre 

aspectos bioecológicos e de qualidade de água que lhe permitisse identificar os principais 

fenômenos que devem ser considerados em modelagem da cadeia trófica com integração de 

diagnósticos abióticos e ambientais à complexa estrutura das comunidades aquáticas em 

ambientes com tendência a hipereutrofização. 

Oliveira & Calheiros (1998) realizaram um estudo visando avaliar a entrada e 

distribuição de nutrientes e sólidos em suspensão no Pantanal, proveniente da bacia do alto 

Taquari (MS).  Os parâmetros analisados foram: temperatura, transparência, OD, pH, 

alcalinidade, CO2 livre, clorofila “a”, nitrogênio total, fósforo total e sólidos suspensos totais. 

Os dados foram agrupados através de médias em 2 períodos: vazante (seca) e enchente 

(cheia).  Como resultado, verificaram que as descargas de nutrientes e sólidos suspensos 

aumentaram em média 70% no período de enchente, mostrando a grande entrada de matéria 

alóctone proveniente das áreas adjacentes. 

Henry & Tundisi (1982 apud OLIVEIRA, 2001) estudaram o efeito do 

enriquecimento artificial por nutrientes inorgânicos na represa do Lobo (São Paulo).  

Observaram que os nutrientes fósforo e nitrogênio são relevantes para definir a diversidade 

em um determinado ambiente.  Os autores procurando estabelecer diferenças na absorção de 

nutrientes pelas comunidades fitoplanctônicas de regiões tropicais e temperadas, verificaram 

que em concentrações elevadas de nutrientes em águas tropicais, o nitrogênio é o nutriente 

que influenciará na produção algal, diferentemente de regiões temperadas, ressalvando-se 

condições típicas locais. 

Esteves (1983), estudando o metabolismo dos ecossistemas tropicais, comparou 

os dados de sedimentos coletados em 13 reservatórios do Estado de São Paulo com lagos 

temperados, e observou que as altas temperaturas em regiões tropicais permitem a rápida 

reciclagem dos elementos químicos da coluna d’água, bem como a mineralização nos 

sedimentos. 
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Um estudo limnológico, em 17 represas do Sudeste do Estado de São Paulo, 

relacionando os nutrientes com a clorofila “a”, foi conduzido por Maier & Takino (1985), que 

estudaram as variáveis: amônia; nitrito; nitrato; fosfato orgânico e inorgânico dissolvido; 

sílica; CO2 livre e os bicarbonatos.  As variáveis apresentaram variações entre as amostragens, 

sendo que os valores mais elevados foram registrados durante o período quente chuvoso. 

Freire (2000) realizou um estudo limnológico em três reservatórios que abastecem 

a região metropolitana de Fortaleza visando caracterizar os padrões de distribuição sazonal e 

espacial de algumas variáveis limnológicas.  O regime térmico apresentou pequenas 

diferenças sazonais.  As diferenças espaciais registradas estiveram fortemente relacionadas 

aos horários de medição, já que as variações de temperatura observadas durante o ciclo diário 

são de maior magnitude que as registradas entre as estações seca e chuvosa. 

Marques (2002) realizou um estudo no estuário do rio Ceará visando relacionar a 

distribuição e concentração do elemento Mercúrio com a fração fina dos sedimentos, os teores 

de matéria orgânica e os teores de ferro.  Relacionou os teores desse elemento nas amostras de 

testemunhos às atividades antrópicas, principalmente as industriais. 

O Mercúrio é um metal pesado usado como catalisador em processos de separação 

de minérios (entre os quais o ouro).  Degrada-se muito lentamente no meio ambiente, 

persistindo durante décadas nos solos e no fundo dos rios, lagoas e represas.  Não é 

metabolizado por animais e sofre o processo de bioacumulação, afetando, principalmente, os 

animais do topo da cadeia alimentar, entre os quais encontra-se o homem.  Prejudica a saúde 

dos animais afetando o sistema nervoso e cardiovascular, provoca lesões no cérebro 

ocasionando dormência nos lábios, perda da memória, dor de cabeça e distúrbios emocionais 

(CAMPANILI & JOHN, 2003). 

Segundo Marques (2002), não há registros sobre a mineração de mercúrio na 

região metropolitana de Fortaleza.  Assim, a presença deste elemento em sedimentos 

superficiais e do fundo está associada à deposição atmosférica e à entrada por aportes locais 

relativas às atividades antrópicas.  Segundo Marins (1998), no Brasil, todos os processos de 

geração de energia juntos contribuem com uma entrada de mercúrio muito pequena (1 % do 

total das emissões de Hg) para a atmosfera.  A emissão de mercúrio para o ambiente, devido à 

produção de ferro e aço varia de 0,04 a 0,12 ton.Hg/ton. de minério (HUTTON & SIMON, 

1986; ANNEMA et al. 1993 apud MARQUES, 2002).  As queimas da vegetação naturais 

para pastos em áreas com grande quantidade de biomassa, também, lançam quantidades 

significativas de mercúrio para a atmosfera (LACERDA, 1995 apud MARQUES, 2002). 
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Estudos para a detecção do mercúrio nas fontes difusas, ou seja, aquelas que 

oferecem risco a longo prazo e apresentam dificuldade de serem localizadas pontualmente 

(Marins, 1998) são eficientes quando realizados em solos, dando informações sobre a 

intensidade da fonte e sobre sua variabilidade ao longo do tempo (Marques, 2002). 

Marques (2002), estudando os sedimentos no estuário do Rio Ceará, encontrou 

concentrações de Mercúrio que variaram de 1,09 a 44,5 ng de Hg/g de sedimento.  Verificou a 

influência de atividade antrópica (industrialização) usando como indicador ambiental o Hg, 

baseando-se na taxa de sedimentação de 0,3 cm/ano, sugerida por Barcelos et al. (1997, apud 

Marins, 1998). Mostrou que há uma tendência de aumento dos teores de mercúrio com o 

aumento dos teores de matéria orgânica total. 

A transparência da água é um parâmetro necessário à caracterização de um 

ecossistema lacustre, uma vez que indica a capacidade de penetração da luz e depende dos 

materiais particulados em suspensão e das substâncias dissolvidas no corpo d’água. As 

partículas em suspensão são responsáveis pela cor aparente da água.  A cor verdadeira é 

decorrente da quantidade e do tipo de substâncias orgânicas e inorgânicas dissolvidas na água. 

Nem toda a radiação que atinge a superfície da água consegue penetrá-la.  Parte 

desta radiação é refletida para a atmosfera.  A quantidade da radiação refletida vai depender 

das condições da superfície da água, se plana ou ondulada (maiores em superfícies planas e 

menores em superfícies onduladas), e principalmente, do ângulo de incidência da radiação 

(menor nas regiões equatoriais, aumentando à medida que se aproxima dos polos) 

(ESTEVES, 1998). 

Ao penetrar na coluna d’água, a radiação sofre alterações, tanto na intensidade 

quanto na qualidade espectral.  Parte da radiação é absorvida e transformada em outras formas 

de energia, como a química pela fotossíntese e a calorífica pelo aquecimento da água.  A 

capacidade de absorção da radiação pela água, em condições naturais, é dada pelo coeficiente 

de absorção, que é influenciado pela capacidade de absorção da própria molécula d’água, das 

substâncias dissolvidas (principalmente substâncias húmicas), dos organismos clorofilados, 

dos detritos orgânicos e inorgânicos particulados em suspensão denominados de seston ou 

tripton (ESTEVES, 1998). 

Os compostos húmicos que absorvem principalmente na região do azul, 

comprimento de onda importante para a fotossíntese originam-se, principalmente, da 

decomposição de material alóctone que é carreado para os rios e lagos, tornando suas águas 

amareladas (ESTEVES, 1998). 



 31

O material particulado é de difícil quantificação quanto à absorção de radiação.  

De um modo geral, tanto os compostos orgânicos como os inorgânicos, comportam-se de 

forma semelhante às substâncias húmicas, por estarem ligadas a elas por adsorção (KIRK, 

1986 apud ESTEVES, 1998). 

Outra parte da radiação que penetra na coluna d’água, sofre o fenômeno de 

dispersão, que é um fenômeno resultante do desvio da trajetória original da radiação, por 

algum componente do meio, resultando na radiação difusa.  Uma das principais 

conseqüências da dispersão para o ambiente aquático é a redução da profundidade de 

penetração da energia fotossintética ativa, aumentando a chance desta ser absorvida ou 

refletida para a atmosfera.  As substâncias dissolvidas e o material em suspensão são os 

principais fatores de dispersão no meio líquido.  A absorção e a dispersão são os dois fatores 

principais, responsáveis pela atenuação da radiação com a profundidade nos ecossistemas 

aquáticos (ESTEVES, 1998). 

O parâmetro salinidade, de acordo com a Resolução do CONAMA N° 20/86, é 

utilizado para classificar as águas.  Segundo Esteves (1998), as grandes diferenças entre os 

valores de salinidade nos ecossistemas aquáticos continentais é resultante de vários fatores, 

dentre eles a composição das rochas e dos solos da bacia de drenagem; a influência das águas 

subterrâneas e marinhas (lençol freático, aerosol marinho etc.) e o balanço entre a evaporação 

e a precipitação. 

O grau de salinidade das águas influencia no tipo de comunidade vegetal e animal 

que coloniza um determinado ecossistema, influenciando até mesmo a taxa de crescimento 

destas comunidades.  Os organismos aquáticos distribuem-se em função da salinidade do 

meio, uma vez que esta atua direta e indiretamente controlando os processos vitais do 

metabolismo dos organismos, como na regulação osmótica e o controle da produtividade do 

ecossistema. Chomenko (1981 apud ESTEVES, 1998), em seus estudos, mostrou que 

algumas espécies distribuem-se espacialmente em função da salinidade. 

A salinidade pode ocasionar variação na densidade da água e estabelecer 

estratificação dos nutrientes orgânicos e inorgânicos.  A elevação da concentração de sais 

leva a floculação e conseqüentemente a precipitação de materiais que estavam em suspensão 

e dos íons dissolvidos.  O aumento da salinidade pode ser observado pelo aumento da 

transparência do corpo d’água, pois, à medida que aumenta a salinidade aumenta a 

transparência (ESTEVES, 1998). 

A concentração do oxigênio é importante para o desenvolvimento dos organismos 

aquáticos, uma vez que participa intensamente nos processos físicos, químicos e bioquímicos 
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da água (atividade metabólica dos organismos).  Assim, condições anaeróbias podem resultar 

em severos impactos ambientais prejudicando, principalmente esses organismos.  A 

quantidade de oxigênio necessária à sobrevivência de um peixe, por exemplo, varia conforme 

a espécie, o tamanho, a atividade, a alimentação, o stress e a temperatura da água.  De um 

modo geral, os peixes em reservatórios tropicais consomem em torno de 300 mg de O2/h por 

quilo vivo do seu peso (100 mg na condição de repouso e 500 mg em plena atividade).  Em 

ambientes tropicais, a maior parte dos peixes morre quando expostos à concentração de 

oxigênio igual ou inferior a 1mg.L-1.  Em concentrações compreendidas entre 1 e 3 mg.L-1 seu 

crescimento é prejudicado (FAO, 1983 apud PROENÇA & BITENCOURT, 1994). 

As principais fontes de oxigênio para um corpo d’água são: difusão, a partir da 

atmosfera; produção através da fotossíntese e a entrada de água com maior quantidade de 

oxigênio, proveniente das chuvas ou de algum afluente.  Junk et al. (1981, apud Esteves, 

1998) demonstraram que 60% do oxigênio epilimnético do lago Curuá – Uma, Pará, são de 

origem atmosférica.  Este fato foi estudado por outros pesquisadores em lagos da região 

amazônica, que comprovaram ser a atmosfera a principal fonte contribuinte para a oxigenação 

dos lagos. 

Antônio et al. (1999) estudaram o consumo de oxigênio relacionado com a 

mineralização de folhas, galhos, cascas e serrapilheira após afogamento da cobertura vegetal. 

Observaram que os maiores consumos ocorreram na mineralização das folhas e da 

serapilheira, sendo considerado, em termos de alteração da qualidade da água, os recursos 

mais críticos.  Os galhos e as cascas tiveram efeitos menos expressivos.  Verificaram que, em 

virtude do afogamento da cobertura vegetal, freqüentemente ocorrem alterações na qualidade 

da água, tais como o desenvolvimento da eutrofização e de anaerobioses.  Em geral, as 

alterações comprometem a sobrevivência de espécies e limitam o potencial de utilização das 

águas. 

 

3.2 Considerações sobre lagos e lagoas 

 

Lagos são corpos d’água interiores sem comunicação direta com o mar e suas 

águas têm, em geral, baixo teor de íons dissolvidos, quando comparadas às águas oceânicas.  

Exceção aos lagos localizados em regiões áridas, nos quais o teor de íons dissolvidos pode ser 

alto, devido à intensa evaporação que não é compensada pela precipitação (ESTEVES, 1998). 
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Os lagos formados por atividades de rios no Brasil compreendem: lagos de 

barragem, lagos de ferradura e lagos de inundação.  Os lagos de barragem originam-se pelo 

represamento dos afluentes dos rios, em função da deposição de sedimentos ao longo de seu 

leito (ESTEVES, 1998). 

Lagoas são corpos d’água rasos, de água doce, salobra ou salgada, em que a 

radiação solar pode alcançar o sedimento, possibilitando, conseqüentemente o crescimento de 

macrófitas aquáticas em toda sua extensão (ESTEVES, 1998). 

No Brasil, o termo lagoa é usado para referir-se a todos os corpos d’água costeiros 

e mesmo interiores, independentemente de sua origem.  No entanto, este procedimento não é 

correto, uma vez que a maioria das lagoas costeira é laguna, por permanecerem ligadas ao mar 

por fluxo e refluxo, como, por exemplo: Araruama, Saquarema e Rodrigo de Freitas no Rio de 

Janeiro.  As lagoas se isolam do mar, não possuindo refluxo (ESTEVES, 1998). 

Na Limnologia, o primeiro a abordar a gênese dos lagos foi Halbfass, em 1923.  A 

gênese, tanto de lagunas como lagoas costeiras, é vinculada aos processos transgressivos do 

mar, que ocorreram a partir do Pleistoceno e se prolongaram até os últimos 2.000 anos do 

Holoceno, quando ocorreu a gênese da grande maioria das lagoas costeiras do Brasil.  São 

vários os processos responsáveis pela gênese dos lagos, onde podemos destacar: movimentos 

diferenciais da crosta terrestre, dissolução de rochas, atividades de castores, atividade de rios 

e ventos etc. (ESTEVES, 1998). 

Os primeiros estudos sobre lagos que se têm registro trata-se das pesquisas de 

Saussure que, em 1779, mediu a temperatura de lagos alpinos na Suiça.  Simony, em 1850, 

verificou nos mesmos lagos estudados por Saussure, regiões de brusca queda na temperatura, 

que anos mais tarde, em 1904, Birge denominou de termoclina, denominação que se mantém 

nos nossos dias.  Neste mesmo ano Agassis tentou relacionar os organismos aquáticos com os 

fatores físicos e químicos no lago Superior (EUA).  Hoppe-Seyle (1895) atribuiu o déficit de 

oxigênio no lago Constante (Alemanha-Suiça) à decomposição de matéria orgânica por 

microorganismos (ESTEVES,1998). 

O americano Stephen Forbes descreveu, em 1887, o lago como um microcosmo.  

Segundo ele “o lago forma um pequeno mundo dentro de si mesmo, um microcosmo, no qual 

todas as forças elementares estão em ação e o jogo da vida ocorre na sua íntegra, porém, numa 

escala tão reduzida que se torna facilmente compreensível para a mente humana” (SIOLI, 

1965 apud ESTEVES, 1998) 

Forel, o pai da limnologia, influenciado pelo conceito de microcosmo de Forbes 

disse que “lago é um mundo em escala pequena no qual o ciclo da integração e da dissolução 
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sempre se repete”.  Foi o primeiro a propor uma classificação para os lagos.  Segundo ele, os 

lagos deveriam ser classificados em subpolares, temperados e tropicais (SIOLI,1965 apud 

ESTEVES, 1998). 

Thihemann estudou a fauna bentônica de dois lagos associando-as com o teor de 

oxigênio das camadas mais profundas do lago.  Classificou os lagos com ausência de oxigênio 

e em cuja fauna bentônica dominava o gênero Chironomus de lagos do tipo “Báltico” (devido 

à semelhança com os lagos da planície báltica), e os lagos nos quais havia oxigênio durante 

todo o ano e a fauna bentônica dominava o gênero Tanytarsus, foram classificados como do 

tipo “Alpino” em semelhança aos lagos localizados nos Alpes (ESTEVES, 1998). 

Einer Naumann (1931 apud OLIVEIRA, 2001) relacionou a composição química 

da água com a sua produtividade.  Suas pesquisas concentraram-se principalmente na 

densidade do fitoplâncton, composição química da água e do sedimento lacustre.  Os lagos 

foram, então classificados quanto a sua produção primária.  Aqueles com alta densidade de 

fitoplâncton, altos teores de fosfato e nitrogênio na água e com sedimentos ricos em matéria 

orgânica, foram denominados de lagos eutróficos, enquanto que os lagos com baixa 

produtividade, baixos teores de fosfato e nitrogênio e com sedimentos pobres em matéria 

orgânica, foram denominados de lagos oligotróficos.  Os lagos com altos teores de substâncias 

húmicas e pobres em nutrientes (fosfato e nitrogênio) foram chamados de distróficos 

(ESTEVES, 1988).  Posteriormente, definiu eutrofização como um aumento na concentração 

de fósforo e nutrientes (NAUMANN, 1931 apud OLIVEIRA, 2001). 

Lindeman (1942 apud OLIVEIRA, 2001) achava que os lagos iniciavam-se na 

condição de oligotrófico e, com o passar do tempo, passavam a outros estados.  Assim, nasceu 

a idéia de que a eutrofização fosse um processo natural de envelhecimento dos lagos e que a 

eutrofização cultural fosse responsável pelo envelhecimento precoce dos lagos.  No entanto, 

Mackreth (1965 apud OLIVEIRA, 2001), analisando testemunhos de sedimentos de lagos da 

Inglaterra, observou que o estado dos lagos, quando se originaram, era eutrófico.  Este fato, 

chamou a atenção para a possibilidade de reversão do processo de eutrofização.  Hutchinson 

(1957 apud OLIVEIRA, 2001), baseando-se nas observações de Mackreth, sugeriu a retirada 

da influência cultural do lago Monterori, na Itália, para que o mesmo voltasse à condição 

oligotrófica.  O retorno à condição oligotrófica foi verificado. 

Para Margalef (1983), não se deve considerar como exemplo de sucessão 

ecológica a evolução do estado oligotrófico para eutrófico.  Do ponto de vista ecológico, o 

estado oligotrófico é o estado de clímax do lago, pois, neste estado, a taxa de produção e 
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decomposição da matéria orgânica encontra-se em equilíbrio, com uma razão igual ou 

próxima de um.  A eutrofização, segundo este ponto de vista, é uma regressão do ecossistema. 

Segundo Esteves (1998), somente a eliminação de fontes externas de nutrientes 

não seria suficiente para que ecossistemas lacustres que estivessem em adiantado estado de 

eutrofização artificial, retornassem ao equilíbrio original.  O retorno às condições próximas à 

original é uma tarefa tecnicamente difícil devido aos problemas relacionados à fertilização 

interna do sistema, sendo necessárias pesquisas individualizadas e adequadas às finalidades e 

aos motivos da melhoria ambiental. 

Schaffer (1988;1992) classificou as lagoas do Rio Grande do Sul de acordo com 

sua área superficial e profundidade máxima.  Com relação à área superficial, considerou 

lagoas pequenas as que apresentavam área superficial menor que 10 km2; médias de 10 a 20 

km2 e grandes com mais de 20 km2.  Quanto à profundidade, considerou pequenas, as que 

apresentavam profundidade máxima menor que 3 m, médias de 3 a 5 m e grandes de 5 a 11 

metros.  As lagoas, baseando-se nos critérios acima supracitados, foram divididas em 4 tipos: 

Tipo 1 – lagoas de grande superfície e média profundidade. 

Tipo 2 – lagoas de pequena a média superfície, pequena ou média profundidade. 

Tipo 3 – lagoas de pequena a média superfície, média ou grande profundidade. 

Tipo 4 – lagoas muito grandes, profundas e alongadas. 

O estudo dos trópicos teve início em 1929, quando Thienemann, Ruttner e 

Feuerborn, objetivando a universalização da tipologia de lagos, iniciaram estudos nas ilhas 

indonésias (ESTEVES,1998). 

A aplicação da tipologia dos lagos temperados a lagos tropicais, tem-se mostrado 

inadequada, haja vista que, os ecossistemas lacustres tropicais apresentam padrões de 

metabolismo diferentes dos temperados.  Os indicadores mais utilizados na tipologia de lagos 

temperados (concentração de matéria orgânica em sedimentos, concentração de oxigênio no 

hipolímnio, produção fitoplanctônica, entre outras), quando aplicados a lagos tropicais, 

permitem classificar o mesmo ecossistema em diferentes categorias.  Assim, de acordo com as 

concentrações de nutrientes, alguns lagos tropicais são enquadrados como oligotróficos.  No 

entanto, esses mesmos lagos, por possuírem altas taxas de reciclagem quando comparados 

com os lagos temperados, poderiam ser classificados como eutróficos (ESTEVES,1998). 

Estudos mais recentes mostram que a grande maioria dos lagos tropicais, 

principalmente aqueles próximos ao equador geográfico, mostram estabilidade (LEWIS, 

1973; TALLING, 1969 apud RAMIREZ & DIAZ, 1995).  Os dados que apóiam o conceito de 

estabilidade limnológica nos trópicos, consistem, principalmente, em registros a curto prazo.  
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Os registros a longo prazo são necessários, para que se possa compreender o grau de variação 

a ser esperado (LEWIS, 1984 apud RAMIREZ & DIAZ, 1995).  Na zona tropical, a pequena 

variação da temperatura e da radiação solar oferece condições para o desenvolvimento da 

população planctônica que se sucedem ao longo dos anos segundo o seu grau de adaptação às 

mudanças físico-químicas da água.  Diferentemente, a zona temperada possui as estações bem 

definidas, ocasionando variações físico-químicas e biológicas cíclicas (KING, 1972 apud 

RAMIREZ & DÍAZ, 1995). 

Ramirez & Díaz (1995) realizaram estudos visando descrever o comportamento 

diário da temperatura do ar e da água e a resistência térmica relativa às épocas do ano: 

chuvosa e seca, na Laguna do Parque Norte, Colômbia.  Observaram mudanças diurnas na 

condutividade, pH, OD e alcalinidade.  Os maiores valores de transparência de Secchi foram 

obtidos na época seca.  As variações de pH, alcalinidade e condutividade não foram 

significativas entre a superfície e o fundo devido à instabilidade da coluna d’água que não 

permitia a formação de uma estratificação química definida.  A estratificação térmica mostrou 

um ciclo definido de 24 h, tanto no verão quanto no inverno, assemelhando-se ao apresentado 

em outros ecossistemas similares.  No entanto, as estratificações térmicas não permaneceram 

tempo suficiente para promover a estratificação química, devido às características 

morfométricas da laguna e a pouca proteção do sistema contra os ventos.  Segundo Wetzel 

(1983), em muitos lagos, a força do resfriamento é aumentada pela ação do vento e estes 

podem ser particularmente importantes nos lagos equatoriais pouco profundos onde a 

mudança de temperatura pode ser insuficiente para sozinha promover misturas completas. 

Moschini-Carlos et al. (1998) observaram a variação da temperatura da água na 

baia marginal ao rio Paranapanema.  As medidas foram realizadas em 2 períodos: manhã (8 – 

10 h) e tarde (12 – 14 h).  De um modo geral, os valores de temperatura foram menores de 

manhã com tendência a isotermia.  Os perfis térmicos determinados à tarde, permitiram 

constatar a formação de estratificações térmicas de superfície em alguns períodos, em 

decorrência do aquecimento maior das camadas superficiais.  A maioria das estratificações 

térmicas observadas no período da manhã ocorreu em zonas mais profundas (maior que 1,5 

m), enquanto que as observadas no período da tarde ocorreram em zonas mais rasas (menor 

que 0,6 m).  A provável causa seria o maior aquecimento da massa d’água superficial, 

provocado pela radiação solar no período da tarde.  Também foram observadas micro-

estratificações ao longo da coluna d’água, à tarde, fato atribuído à baixa circulação da água 

em dias de pouca ação do vento.  A tendência à homogeneidade térmica deve-se a uma 
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intensa ação do vento, promovendo a circulação da massa d’água.  Foi verificado um padrão 

de modificação sazonal. 

Melack & Fisher (1990) observaram, ao estudar um lago de vázea tropical (Lago 

Calado – Amazonas, Brasil), que a estratificação térmica e de oxigênio dissolvido só ocorre 

quando a profundidade excede 5m.  Também foi observado que quando o lago está 

termicamente estratificado, as concentrações de nutrientes são baixas na zona eufótica e mais 

elevadas no hipolímnio anóxido.  Durante o período de águas baixas, na área de inundação, a 

água de escoamento local e a ressuspensão do sedimento promovem aumento na concentração 

de nutrientes, além de elevar a turbidez da água.  Experimentos de fertilização indicam que o 

fósforo é limitante para o fitoplâncton durante os períodos de enchente e de cheia, enquanto o 

nitrogênio é limitante durante os períodos de vazante e estiagem. 

Araújo et al. (2000) realizaram estudos na lagoa de Extremoz visando caracterizar 

a dinâmica sazonal dos fatores ambientais (transparência, temperatura, pH, alcalinidade, 

condutividade elétrica, OD, DBO e os nutrientes inorgânicos: nitrato, amônia e ortofosfato) e 

identificar a comunidade fitoplanctônica, determinando sua freqüência de ocorrência e 

relaciona-la com as variáveis físicas e químicas.  Evidenciaram que a poluição nas águas da 

lagoa estava associada à forte industrialização juntamente com a densidade populacional.  

Encontraram a temperatura variando de 28 a 30° C com média anual de 29o C. 

Torgan et al. (1995) estudaram a distribuição vertical do fitoplancton na Laguna 

dos Patos, Rio Grande do Sul.  Analisaram a estrutura da comunidade na superfície da água e 

próximo ao fundo e sua relação com algumas variáveis físicas ambientais.  Os resultados 

relativos à composição, riqueza, densidade e diversidade específica indicaram a ocorrência de 

uniformidade na distribuição vertical do fitoplâncton na laguna.  A intensidade do vento foi 

considerada o principal fator condicionante dessa distribuição.  Segundo alguns autores, 

(GANF, 1974; GEORGE & EDWARDS, 1976 apud TORGAN et al., 1995) estudos 

realizados em ecossistemas lacustres e lagunares rasos demonstraram que a intensidade e 

duração do vento exercem influência na distribuição espacial do fitoplâncton.  

 

3.2.1 Lagoas Costeiras 

 

O termo “lagoa costeira” refere-se, em Limnologia, aos lagos associados à linha 

da costa (PORTO FILHO, 1993).  Segundo Esteves et al. (1983), no Brasil as lagoas costeiras 

ocorrem praticamente em toda a costa e, considerando-se sua área total, compreendem o 
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principal sistema lêntico do Brasil.  Têm importância na economia de muitos municípios com 

a produção de peixes, sendo um atrativo turístico devido a seu potencial paisagístico. 

A maioria dessas lagoas tem sofrido profundas alterações nas suas condições 

naturais causadas principalmente pelo lançamento de efluentes domésticos e industriais, 

assoreamento de suas margens e retirada de depósitos calcários para fins industriais, 

acarretando a eutrofização desse ecossistema.  É necessário o conhecimento prévio desses 

ecossistemas para que se possa fazer uma recuperação futura (ESTEVES et al., 1984). 

No Brasil, as lagoas costeiras são pouco conhecidas sob o ponto de vista 

ecológico.  Os primeiros estudos foram realizados por Kleerecoper em algumas lagoas 

costeiras do Rio Grande do Sul.  Estudou os organismos relacionando-os com os fatores 

abióticos do meio.  Dentre os fatores abióticos estudou a turbidez, a composição química, a 

temperatura, o pH e a condutividade elétrica da água.  Quanto a turbidez verificou que a 

mesma varia fortemente em função do vento (ESTEVES,1998). 

Outro pesquisador que iniciou os estudos em lagoas foi Lejeune Pacheco 

Henriques de Oliveira.  Este pesquisador estudou inúmeras lagoas costeiras do Estado do Rio 

de Janeiro, dentre elas: a lagoa Rodrigo de Freitas, Piratininga e Itaipu.  Na lagoa Rodrigo de 

Freitas estudou suas condições ecológicas.  Este pesquisador estudou algumas variáveis 

ambientais nas lagoas de Piratininga e Itaipu e relacionou-as com os organismos aquáticos.  

Este estudo pode ser utilizado para evidenciar os efeitos antrópicos negativos a que estes 

ecossistemas estão submetidos (ESTEVES,1998). 

Esteves et al. (1983) ao realizaram estudos em algumas lagoas costeiras do 

município de Macaé-RJ, verificaram que as mesmas possuem pouca profundidade e alta 

turbulência, especialmente na camada superior da coluna d’água que reflete baixos valores 

para o disco de Secchi, atribuído a ressuspensão dos sedimentos.  A temperatura variou de 

28,2° C a 30,1° C.  Como estes ecossistemas estão expostos à fortes ventos, a pequena 

diferença de temperatura não foi suficiente para manter a coluna d’água estratificada..  A 

condutividade elétrica variou de 190 a 26.000 µS/cm.  Foi observada forte relação entre a 

condutividade da água e a origem geológica, sendo que as lagoas formadas pelo represamento 

da foz do rio apresentavam valores mais baixos para condutividade elétrica.  Em geral, 

obtiveram baixos valores para a saturação de oxigênio.  Os valores mais baixos de OD foram 

encontrados nas lagoas mais ricas em compostos húmicos. 

Estudos realizados por Esteves et al. (1984) em 14 lagoas costeiras situadas no 

litoral do Estado do Rio de Janeiro, verificaram que em lagoas de água doce a temperatura 

variou de 26 a 31° C. 
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Moreira & Knoppers (1990), ao monitorarem a lagoa de Guarapina, situada no 

litoral do Rio de Janeiro, verificaram ser a temperatura a única variável que se correlacionou 

com a produção primária, uma vez que a temperatura regula os processos de reciclagem dos 

nutrientes na Lagoa. 

Sistemas lagunares são áreas que servem de retenção de matéria entre os sistemas 

terrestres e marinhos (MEE, 1978; UNESCO, 1981 apud KNOPPERS & MOREIRA, 1990).  

O material em suspensão nesses sistemas apresenta características dinâmicas, se comparados 

com sistemas abertos.  Os fatores que influenciam essa dinâmica são: o impacto direto e a 

variabilidade do aporte fluvial e da maré; a variabilidade de contribuição alóctone, 

principalmente vegetação marginal; a pequena profundidade que promove um acoplamento 

do metabolismo pelágico e bêntico e a ressuspensão de material do fundo, devido à 

homogeneização da água pelo vento (DAY et al., 1982; KNOPPERS & MOREIRA, 1988; 

NICHOLS & ALLEN, 1981 apud KNOPPERS & MOREIRA ,1990). 

Segundo Knoppers & Moreira (1990), o processo de retenção do material 

depende, principalmente, da configuração geomorfológica, do aporte fluvial e da interação do 

sistema com o mar.  Pode ser verificado através da ocorrência da elevação dos teores de 

material em suspensão e taxas altas de acumulação no sedimento.  Potenciais elevados de 

retenção de matéria caracterizam sistemas lagunares do tipo “sufocado”, com baixa renovação 

de águas marinhas e contato efêmera com o mar (KJERFVE, 1986). 

Bozelli et al. (1990) estudaram as lagoas Imboacica e Iodada, situadas no Estado 

do Rio de Janeiro.  Verificaram que, tratando-se de lagoas costeiras, os fatores externos, tais 

como geologia, geomorfologia e morfometria são responsáveis pela caracterização individual 

de cada ecossistema.  Conseqüentemente, lagoas costeiras próximas geograficamente 

apresentaram-se fortemente diferenciadas do ponto de vista limnológico.  Verificaram ainda 

que fatores alóctones aos sistemas, como o vento, são mais importantes na determinação dos 

padrões de distribuição vertical dos nutrientes e clorofila “a” analisados, do que os fatores 

internos.  Observaram ainda que, a disponibilidade de nutrientes depende dos fatores externos 

e internos.  Os primeiros são os ventos, precipitação e radiação incidente e como exemplo de 

fatores internos temos turbulência, estratificação e desestratificação da coluna d’água e taxa 

de decomposição.  A distribuição dos nutrientes em lagos é controlada principalmente pela 

estratificação térmica da coluna d’água que gera diferentes densidades.  Nos lagos tropicais, 

como a temperatura é alta, temos uma taxa alta de decomposição dos detritos orgânicos, 

tornando-os disponíveis ao meio.  Assim, a baixa concentração de nutrientes pode ser 

compensada pela reciclagem dos nutrientes liberados. 
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Torgan et al. (1995) estudaram a distribuição vertical do fitoplancton na Laguna 

dos Patos, Rio Grande do Sul.  Analisaram a estrutura da comunidade na superfície da água e 

próximo ao fundo e sua relação com algumas variáveis físicas ambientais (temperatura da 

água, profundidade da zona eufótica e intensidade do vento).  Os resultados relativos à 

composição, riqueza, densidade e diversidade específica indicaram a ocorrência de 

uniformidade na distribuição vertical do fitoplâncton na laguna.  A intensidade do vento foi 

considerada o principal fator condicionante dessa distribuição.  Nos lagos tropicais, a 

temperatura geralmente é alta durante todo o ano, não sendo um fator limitante ao 

crescimento do fitoplâncton.  Pelo contrário, a alta temperatura pode atuar diretamente na 

fisiologia dos organismos fitoplanctônicos, levando-os a uma intensa reprodução, 

ocasionando aumento na absorção dos nutrientes disponíveis.  A temperatura, além de 

influenciar os processos vitais como a produtividade primária, atua também na decomposição 

da matéria orgânica e na distribuição de nutrientes na zona eufótica pela formação de camadas 

com diferentes densidades (ESTEVES, 1998). 

Gomes (1998) realizou um estudo limnológico da Lagoa de Uruaú, localizada no 

litoral leste do Ceará.  A lagoa foi classificada como pequena e de profundidade média a rasa.  

Seu sedimento foi classificado como mineral.  A salinidade teve pouca variação ao longo do 

ano.  As precipitações contribuíram para o aumento da concentração de nutrientes.  Quanto ao 

pH, as águas foram classificadas como ácidas.  Toda a coluna d’água manteve-se oxigenada e 

transparência variou com a concentração do material em suspensão. 

Couto et al. (1998) estudaram algumas lagoas do estado de Sergipe.  De uma 

forma geral, verificaram que as águas apresentaram-se ácidas e transparentes (até 2,5 m).  No 

sedimento de fundo predominaram as areias grossas a muito finas bem selecionadas com 

baixos teores de matéria orgânica e carbonatos. 
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4 ÁREA DE ESTUDO 

 

O Lagamar do Cauípe é uma Área de Proteção Ambiental (APA) gerenciada pela 

Superintendência Estadual do Meio Ambiente (SEMACE) de acordo com o Decreto n° 

24.957 de 05/06/98.  A criação desta área de preservação tem como objetivos específicos: 

proteger as comunidades bióticas nativas, as nascentes dos rios, vertentes e solos; garantir a 

conservação de remanescentes de mata aluvial, dos leitos naturais das águas pluviais e das 

reservas hídricas e ordenar o turismo ecológico, as atividades científicas, culturais e 

econômicas compatíveis com a conservação ambiental. 

 

4.1 Localização e Acesso 

 

Localiza-se no Município de Caucaia, costa oeste do Estado do Ceará, entre as 

coordenadas 3º34’24’’e 3º40’47’’ de latitude S e 38º49’03’’ e 38º44’47’’ de longitude W.  

(Figura 1).  Possui uma área de 1.884,46 ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 1 – Localização do Lagamar do Cauípe. 

 

O lagamar do Cauípe, localizado no litoral oeste do Estado do Ceará, apresenta 

uma forma alongada e perpendicular à linha de costa, com 6 km de extensão e largura média 



 42

de 1,10 km.  Possui um perímetro de 33,03 km e uma área de 6,68 km2, distando, 

aproximadamente, 3 km do mar. 

O Município de Caucaia, com uma área de 1.190 km2, faz parte da Região 

Metropolitana de Fortaleza.  Este município, anteriormente uma aldeia dos índios Potiguara 

foi colonizada por jesuítas.  Conforme dados do censo demográfico de 2000, este município 

tem uma população de 250.479 habitantes (IBGE 2003), sendo um dos municípios mais 

populosos do Estado.  A maior parte da população, cerca de 90%, encontra-se na zona urbana.  

Apresenta característica de cidade dormitório, devido à proximidade com a cidade de 

Fortaleza e a ausência de oportunidades de emprego na região.  Possui 8 distritos: Caucaia 

(sede), Tucunduba, Sítios Novos, Guaruru (Primavera), Mirambé, Catuana, Jurema e Bom 

Princípio.  O Lagamar do Cauípe localiza-se nos distritos de Catuana e Guaruru (Figura 2).  

O acesso ao Lagamar do Cauípe pode ser feito através da BR-222, e 

posteriormente, pelas CE-090 e CE-085 (via Estruturante), percorrendo-se, aproximadamente, 

35 km a partir da cidade de Fortaleza (Figura 2). 

 
FIGURA 2 – Mapa Político Administrativo do Município de Caucaia. 
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5 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

5.1 Características Geológicas 

 

A área em que o presente trabalho foi realizado é composta por três unidades: 

Embasamento Cristalino, Formação Barreiras e Sedimentos Quaternários. 

 

5.1.1 Embasamento Cristalino 
 

As rochas datam do Pré-Cambriano e são formadas por um Complexo 

Migmatítico Granitóide, recoberto por sedimentos da Formação Barreiras e colúvio eluviais.  

Os serrotes de Juá e Conceição são as duas principais ocorrências na área (LIMA,1995).  São 

constituídas por blocos de relevos isolados pela Superfície Sertaneja, apresentam-se paralelas, 

o sentido geral é NNE-SSO, e são as que possuem o relevo de maior extensão de interflúvio 

com até 3 km e entalhe de drenagem forte.  As altitudes mais elevadas estão na serra do Juá 

com altitude máxima de 648m.  O contato com a superfície sertaneja é gradativo e em rampa, 

com um desnível de 100 m em cada uma das serras.  Possuem Inselbergs em sua periferia 

(Figura 3).  A litologia destas serras está associada ao Complexo de Granja com maior 

ocorrência de migmatitos (RADAMBRASIL, 1981). 

 

 
FIGURA 3 – As rochas do embasamento cristalino aproximam-se bastante da linha da costa neste trecho do 

litoral. 
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5.1.2 Formação Barreiras 

Considerada por correlação estratigráfica como pertencente ao Tercio-

Quaternário, pois os fósseis são raros ou escassos e em apenas uma ou duas localidades 

acham-se pólen que permitiram atribuir-lhe a idade pliocênica.  Ocorre por toda a faixa 

litorânea acompanhando a linha de costa e à retaguarda dos sedimentos  eólicos antigos e 

atuais (Figura 4).  Possui largura variável e apresenta a geomorfologia clássica em superfícies 

de tabuleiros, apresentando suaves inclinações para o mar, e vez por outra aflora na linha de 

praia, formando falésias vivas (RADAMBRASIL, 1981).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGUARA 4 – Afloramento da Formação Barreiras localizado na margem do Rio 

Cauípe-CE. 
 

Litologicamente, é formada por sedimentos areno-argilosos, não ou pouco 

litificados, de coloração avermelhada, creme ou amarelada, muitas vezes de aspecto 

mosqueado, com granulação variando de fina a média e contendo intercalações de níveis 

conglomeráticos.  Horizontes lateríticos, sem cota definida, são freqüentes e estão associados 

à percolação de água subterrânea. Seu caráter ambiental é predominantemente continental, 

onde os sedimentos foram depositados sob condições de um clima semi-árido, sujeito a 

chuvas esporádicas e violentas, formando amplas faixas de leques aluviais coalescentes.  

Durante esta época, o nível do mar era mais baixo que o atual, proporcionando o recobrimento 

de uma ampla plataforma (BRANDÃO, 1995). 
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5.1.3 Sedimentos Quaternários 

 

Enquadrados cronologicamente dentro do período Quaternário são representados 

por sedimentos litorâneos, constituídos de “beach rocks” e cordões litorâneos de idade 

recente, formados por sedimentos flúvio-marinhos e de origem eólica ou dunas (LIMA,1995). 

As aluviões são representadas por todos os depósitos fluviais ou lagunares 

recentes, recobrindo rochas Pré-Cambrianas.  Litologicamente, estão representadas por areias 

escuras, cascalhos de cores variadas e argilas com material em decomposição (LIMA, 1995). 

As rochas de praia ou “beach rocks”, também conhecidas como arenitos de praia, 

normalmente, ocorrem em forma de arrecifes alongadas e descontínuas paralelas à linha de 

costa ou em blocos associados aos arrecifes da Formação Barreiras.  Sua composição é 

dominantemente quartzo-feldspática e de alto conteúdo carbonático.  Funcionam como 

proteção em determinados setores da costa, diminuindo a energia das ondas que se 

aproximam da praia, evitando a ação erosiva das mesmas.  Em geral, são arenitos 

conglomeráticos com grande quantidade de bioclastos (fragmentos de moluscos e algas), 

cimentados por carbonato de cálcio (BRANDÃO, 1995). 

As dunas recentes são formadas a partir de acumulação de sedimentos removidos 

da face de praia.  Distribuem-se como cordões contínuos dispostos paralelamente à linha de 

costa, possuindo uma largura média de 2 a 3 km e altura da ordem de 20 m.  Sua continuidade 

só é interrompida pela presença da planície flúvio-lacustre.  Normalmente ocorrem capeando 

a geração de dunas mais antigas, embora, em algumas áreas, estejam assentadas diretamente 

sobre os sedimentos terciários da Formação Barreiras.  Litologicamente, são constituídas por 

areias esbranquiçadas, bem selecionadas, de granulação fina a média. 

As dunas fixas são antigas e repousam discordantemente sobre os sedimentos da 

Formação Barreiras.  Litologicamente, são caracterizadas por areias de granulação fina a 

média, quartzosas e/ou quartzo-feldspáticas quartzosas, com grãos de quartzo foscos e 

arredondados e muitas vezes encerrando níveis de minerais pesados, principalmente ilmenita.  

Caracteriza-se pela presença de vegetação ou pela fixação de um revestimento pioneiro, o 

qual detém ou atenua os efeitos da dinâmica eólica, responsáveis pela migração das dunas 

(BRANDÃO, 1995).  

As praias recentes formam um depósito contínuo, alongado por toda a extensão da 

costa, desde a linha de maré baixa até a base das dunas móveis.  Estes depósitos são 

acumulações de areias de granulação média a grossa, ocasionalmente cascalhos (próximo às 
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desembocaduras dos rios maiores), com abundantes restos de conchas, matéria orgânica e 

minerais pesados (BRANDÃO, 1995). 

Os depósitos flúvio-aluvionares são representados, essencialmente, por cascalhos, 

areias, siltes e argilas, com ou sem matéria orgânica.  Sobre os terrenos cristalinos, os cursos 

d’água mostram-se freqüentemente controlados por fraturas e falhas, exibindo longos trechos 

retilinizados.  Nestas áreas, os depósitos constituem faixas estreitas, formadas por sedimento 

de granulometria grossa, ao longo dos canais ativos, enquanto nas planícies de inundação, 

apresentam uma constituição mais fina.  Sobre as coberturas sedimentares, os rios e riachos 

formam depósitos mais possantes, provenientes da Formação Barreiras e das dunas, o que 

resulta em acumulações dominantemente compostas por areias finas, siltes e argilas.  Nas 

lagoas são depositados, principalmente, sedimentos pelíticos e grande quantidade de matéria 

orgânica, sendo comum à presença de camadas de diatomito, muitas vezes com volume 

suficiente para serem explotadas economicamente (BRANDÃO, 1995). 

 

5.2 Características Geomorfológicas  

 

Segundo Lima (1995), a geomorfologia da área estudada deriva da ação 

convergente de fatores litológicos, paleoclimáticos, eustáticos e morfodinâmicos.  Adaptando-

se os critérios de Tricart (1977) pode-se inferir que a área encerra um elevado grau de 

instabilidade, onde predominam os processos erosivos sobre as alterações e acréscimos de 

materiais superficiais. 

A área integra o domínio dos depósitos sedimentares cenozóicos e apresenta duas 

unidades geomorfológicas que são os “glacis” pré-litorâneos dissecados em tabuleiros e a 

planície litorânea. A área em estudo comporta ainda parcelas de terras pertencentes aos 

maciços residuais, pois neste trecho do litoral, as rochas do embasamento cristalino se 

aproximam bastante da linha da costa. 

 

5.2.1 Glacis Pré-Litorâneos 

 

Os “glacis” se desenvolvem nas exposições Terciário-Quaternárias formadas por 

sedimentos miopleistocênicos pertencente à da Formação Barreiras que constituem depósitos 

correlativos continentais que compõem uma vasta superfície de agradação situada na porção 
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pré-litorânea.  Caracterizam-se por apresentar uma superfície plana com relevos dissecados 

por vales alongados e de fundo chato, com cotas altimétricas baixas e inclinações suaves em 

direção ao mar.  Distribui-se como uma faixa de largura variável que acompanha a linha de 

costa por trás dos depósitos eólicos antigos e atuais. Devido a sua forma tabular são também 

denominados de tabuleiros pré-litorâneos (RADAMBRASIL, 1981).  Baseando-nos em 

Tricart (1977), podemos dizer que os “glacis” pré-litorâneos são ambientes estáveis, onde os 

processos pedogenéticos predominam sobre os morfogenéticos. 

São áreas sem limitações significativas à ocupação e expansão urbana, favorável à 

agro-pecuária devido às condições de clima e de topografia.  Sua grande limitação é a baixa 

fertilidade natural do solo (BRANDÃO, 1995). 

 

5.2.2 Planície Litorânea 

 

A planície litorânea é formada por sedimentos quaternários que repousam 

discordantemente sobre a Formação Barreiras o Embasamento Cristalino.  As feições 

morfológicas que a integram são muito variadas, incluindo-se a faixa de praia, o campo de 

dunas, a planície flúvio-lacustre, além da ocorrência eventual de “beach rocks”.  A maioria 

das feições do modelado resulta de processos de acumulação, condicionados por agentes 

marinhos, eólicos e fluviais (LIMA,1995). 

 

5.2.3 Campo de dunas 

 

As dunas formam cordões quase contínuos que acompanham paralelamente a 

linha de costa, sendo interrompidas, vez por outra, por planícies fluviais, flúvio-marinhas e 

falésias (BRANDÃO, 1995).  São excelentes áreas de recarga e agem como exutório no 

processo de formação de lagoas, riachos, córregos, zonas de acumulação e lagoas inter-

dunares (LIMA, 1995).  Por serem áreas com precário equilíbrio ecológico, devem ser 

conservadas.  Geralmente, nos espaços interdunares existem algumas lagoas.  
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FIGURA 5 – Dunas em processo de edafisação localizadas ao norte da lagoa. 

  

Podemos dividir os campos de dunas em: móveis, semifixas e fixas ou edafisadas.  

As dunas móveis são caracterizadas pela ausência de vegetação e ocorrem próximas à linha de 

praia, onde a ação dos ventos é mais intensa.  São constituídas por sedimentos inconsolidados 

formados a partir da acumulação de sedimentos removidos da face de praia pela deflação 

eólica.  Na área existe a presença principalmente de dunas móveis, onde o trânsito das areias é 

livre e se processa com maior intensidade no período de estiagem. 

As dunas semifixas têm cobertura vegetal esparsa, predominando um tapete 

herbáceo descontínuo (Figura 5).  À retaguarda das dunas recentes, observam-se gerações 

mais antigas, geralmente são dunas fixas e semifixas, as quais apresentam o desenvolvimento 

de processos pedogenéticos.  Possuem um recobrimento vegetal pioneiro que detém ou atenua 

os efeitos da deflação eólica (BRANDÃO, 1995).  As dunas fixas, já submetidas aos 

processos pedogenéticos, foram colonizadas por espécies de porte arbóreo e a alta densidade 

das plantas limita a manifestação dos processos eólicos.  Estas se encontram próximas à praia 

do Pecém. 

As tentativas de estabilização das dunas vêm sendo executadas através do plantio 

de espécies vegetais potencialmente fixadoras, adaptadas a esse tipo de ambiente, como a 

salsa de praia, ou através do uso de obstáculos feitos com folhas de carnaúba e de coqueiros 

(Figura 6). 
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FIGURA 6 – Tentativas de estabilização de dunas: (a) palhas de coqueiros e carnaubeiras em sistemas de cercas 
(b) utilização da espécie vegetal popularmente conhecida como “pinheiro de praia” em sistemas de 
cercas no Cauípe-CE. 

 

5.2.4 Planície flúvio-lacustre 

 

A planície flúvio-lacustre se desenvolve às margens do curso do rio Cauípe e da 

lagoa que se originou do barramento desse recurso hídrico superficial pelo campo de dunas. 

O sistema hidrológico superficial da área  é responsável pelos setores de planícies 

de acumulação aluvial das planícies formadas pelo rio Cauípe com superfícies baixas 

compreendendo várzeas parcialmente inundáveis com sedimentos aluviais. A rede de 

drenagem densa e o gradiente fluvial fraco favorecem o alargamento dos vales e a deposição 

das aluviões que são recobertas por matas ciliares de carnaubais e por lavouras de 

subsistência. São áreas favoráveis às atividades agrícolas (BRANDÃO, 1995). 

 

5.3 Caracterização dos Solos  

 

O conhecimento dos solos viabiliza os programas de planejamento territorial, pois 

tornam possíveis ações que visam um aumento de produtividade agrícola, conservação do 

solo, irrigação etc.  

De acordo com Brandão (1995), as principais classes de solos encontrados na área 

são: areias quartzosas marinhas e areias quartzosas distróficas, encontradas na faixa litorânea 

e pré-litorânea; podzólido vermelho-amarelo distrófico, nos domínios da Formação Barreiras; 

(a) (b) 
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solos halomórficos e solos aluviais, próximo aos cursos d’água e lagoas e planossolo solódico 

próximo aos afloramentos de rocha. 

 

5.3.1 Areias Quartzosas Marinhas  

 

Situam-se na planície litorânea, constituindo uma estreita faixa que acompanha 

paralelamente a linha de costa.  Caracterizam-se por apresentar uma seqüência de horizonte 

A-C, onde o horizonte A é fracamente desenvolvido, de textura arenosa e coloração cinza-

escura a muito escura.  Nas áreas mais próximas ao mar, onde a ação dos ventos é mais 

intensa, este horizonte pode estar ausente.  O horizonte C, com características se  melhantes 

ao A, possui coloração mais clara.  São solos de fertilidade muito baixa, profundos, 

excessivamente drenados e acham-se recobertos por formações vegetais litorâneas de restinga 

e dunas. 

 

5.3.2 Areias quartzosas distróficas  

 

Ocorrem na faixa litorânea e pré-litorânea e ocupam áreas dos campos de dunas e 

coberturas arenosas da Formação Barreiras.  São originados do retrabalhamento dos 

sedimentos da Formação Barreiras, muitas vezes estando associadas a areias marinhas e 

podzólicos vermelho-amarelos, ambos distróficos.  Caracterizam-se por possuírem uma 

seqüência de horizontes A-C, agrupa solos profundos, excessivamente drenados em função de 

uma permeabilidade rápida em todo o perfil, fortemente ácida e com baixa saturação de bases, 

com baixos teores de argila e coloração variando de vermelha até branca, sendo freqüente as 

tonalidades amareladas.  Sua utilização é bastante limitada devido às características eutrófica.  

Somente em áreas muito restritas sejam utilizadas para culturas de subsistência. 

 

5.3.3 Podzólicos Vermelho-Amarelos Distrófico  

 

Ocorrem na zona pré-litorânea, nos domínios dos sedimentos da Formação 

Barreiras.  São profundos ou medianamente profundos, geralmente bem drenados, ácidos, 

porosos e de textura variando de média a argilosa, possuindo uma coloração muito variada, 

indo desde tonalidades vermelho-amareladas até bruno-acinzentadas.  Caracterizam-se por 
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apresentar uma seqüência A,B,C, com o horizonte A fraco a moderadamente desenvolvido, o 

B textural.  Possui baixa fertilidade natural e forte acidez, sendo recomendando o uso de 

fertilizantes e a correção de pH.  Possuem vegetação de caatingas hipoxerófila e hiperxerófila 

e transição floresta/caatinga.  Seu uso é favorecido pelo relevo plano e suave ondulado, mas 

restringe-se às culturas de subsistência, tais como mandioca, milho, feijão, destacando-se os 

cajueiros. 

 

5.3.4 Solos Halomórficos  

 

Ocorrem nas zonas pré-litorânea e litorânea, especialmente nas desembocaduras 

dos principais rios e ao longo de seus cursos e nas margens de lagoas próximas ao litoral. 

Apresentam concentrações de sais bastante elevadas, o que os tornam limitados para a 

agricultura. 

 

5.3.5 Solos Aluviais  

 

São solos pouco evoluídos, originados a partir da sedimentação fluvial recente.  

Apresentam um horizonte superficial diferenciado, subjacente a camadas estratificadas com 

evidência de acumulação de argila, as quais não guardam relações pedogenéticas entre si, 

podendo apresentar propriedades variadas.  Por se tratarem de solos em evolução, não 

apresentam desenvolvimento de perfil e diferenciação de horizontes.  Geralmente, possuem 

um horizonte superficial resultante da atividade biológica (horizonte A incipiente), abaixo do 

qual está um material cuja textura varia de conformidade com o regime e velocidade das 

águas que provocaram a deposição do material, sendo considerada camadas estratificadas que 

geralmente não apresentam entre si relação pedogenética.  Distribuem-se ao longo das 

planícies dos rios e córregos, várzeas ou terraços formados por sedimentos recentes e incluem 

somente os solos que venham sofrendo inundações periódicas ou que estejam sujeito a 

inundações, muitas vezes, associados aos solos halomórficos.  Caracterizam-se por serem 

profundos a muito profundos, moderada a imperfeitamente drenados, possuírem textura 

variada, pH entre moderadamente ácido a levemente alcalino e o horizonte A fraco a 

moderado, com textura de arenosa a argilosa e coloração bruno-acinzentada-escura e bruno 

muito escura.  São bastante providos de minerais primários facilmente decompostos que 
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constituem boas fontes de nutrientes para a planta, possuindo uma alta fertilidade natural, 

representando um importante potencial agrícola, desde que sejam considerados os problemas 

de inundações nos períodos chuvosos. 

 

5.3.6 Planossolos Solódicos  

 

Esses solos estão relacionados ao relevo plano da superfície pediplanada e foram 

desenvolvidos sobre os litólicos da seqüência gnáissico-magnatítico, estando, freqüentemente, 

associados a solos halomórficos e litólicos eutróficos.  Caracterizam-se por possuírem uma 

baixa permeabilidade, sofrendo encharcamento durante os períodos chuvosos e fendilhamento 

nas épocas secas.  As cores dominantes variam de bruno-claro-acinzentado a bruno-escuro, 

mostrando cores de redução devido à drenagem deficiente ocasionada pela existência de um 

horizonte de grande compactação.  Possuem profundidades moderadas e seqüências de 

horizontes A,B,C, com o horizonte A predominantemente fraco, extremamente lavado, e o 

horizonte B textural.  Como fatores limitantes para agricultura temos a elevada saturação em 

sódio, falta de aeração, excesso de água nos períodos chuvosos e ressecamento nas estações 

secas, condições físicas pouco favoráveis a penetração das raízes.  A vegetação é representada 

predominantemente pela caatinga hiperxerófila, ocorrendo ainda a floresta ciliar de carnaúba 

e poucas áreas com campos xerófilos e caatinga hipoxerófila. 

 

5.4 Caracterização Florística 

 

Segundo Brandão (1995), baseando-se nas informações extraídas de Jordy Filho et 

al. (1981), Lima & Figueiredo (1984), Figueiredo (1989) e Miranda et al. (1994) na área em 

estudo predomina o complexo vegetal litorâneo subdividindo-se em vegetação de tabuleiros e 

vegetação de duna.  Dependendo da textura do solo, na vegetação de tabuleiros pode-se 

encontrar a floresta de tabuleiros ou uma faixa de transição Caatinga/Cerrado.  Em solos 

dominantemente argilosos temos a floresta de tabuleiros, enquanto que nos solos arenosos 

uma associação de caatinga/cerrado.  Pode-se encontrar a mata ciliar e lacustre, 

acompanhando o leito do rio Cauípe e da lagoa e uma pequena parcela de caatinga mais ao sul 

da região, próximo aos serrotes de Juá e Conceição. 
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5.4.1 Floresta de Tabuleiros 

 

Ocorrem na zona pré-litorânea, no domínio dos sedimentos da Formação 

Barreiras. A floresta de tabuleiros encontra-se em solos dominantemente argilosos, 

caracteriza-se por uma vegetação densa, com indivíduos que exibem um porte médio de  seis 

metros e cujas folhas caem em mais de 50% nos períodos de estiagem. Seus principais 

componentes são: pau d’arco roxo (Tabebuia caraíba), caraíba (Tabebuia caraíba), arapiroca 

(Pithecellobium foliolosum), freijó (Cordiaa trichotoma), angelim (Andira retusa) e cajueiro 

(Anacardium occidentale). 

 

5.4.2 Faixa de Transição Caatinga/Cerrado 

 

Associação de plantas de cerrado e de caatinga que ocorrem nos glacis pré-

litorâneos, fixando-se nos terrenos em que a Formação Barreiras apresenta uma constituição 

mais arenosa.  Mostra-se semelhante aos cerrados, constituindo-se de um extrato arbóreo, com 

indivíduos isolados ou em grupos e um extrato herbáceo de gramíneas e dicotiledôneas.  Os 

desmatamentos têm sido intenso em conseqüência da grande proliferação de loteamentos e da 

exploração agrícola, através das culturas de caju e de lavouras de subsistência.  Os principais 

representantes de sua flora são: lixeira ou sambaíba (Curatella americana), barbatimão 

(Stryphnodendron coriaceum), paraiba (Simarumba versicolor), cajuí (Anacardium 

brasileiensis), pau-terra (Quaea parviflora) e marfim (Agonanda brasiliensis). 

 

5.4.3 Vegetação de dunas 

 

As dunas que apresentam vegetação são as semi-edafisadas e as edafisadas.  Nas 

dunas semi-edafisadas encontramos vegetação pioneira constituída por gramíneas e várias 

espécies rasteiras atuando como agentes fixadores contra a deflação eólica.  Destacam-se 

como espécies mais representativas:  salsa-da-praia (Ipomoea pescaprae), bredo-da-praia 

(Iresine portulacoides), capim-da-praia (Paspalum vaginatum), cipó-da-praia (Remirea 

marítima), oró (Phaseolus ponduratus) e murici (Byrsonima cerícea). 

As dunas edafisadas apresentam um revestimento vegetal de porte arbóreo, 

caracterizado por espécies que ocorrem em outras unidades fito-ecológicas.  Os principais 
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representantes são: joão-mole (Pisonia tormentosa), jucá (caesalpinia ferrea), juazeiro 

(Zizyphus  joazeiro), pau d’arco roxo (Tabbuia avellanede), tatajuba (Chloroflora tinctoria) e 

cajueiro (Anacardium occidentale). 

 

5.4.4 Mata ciliar e lacustre 

 

Cobertura vegetal que acompanha o leito do rio Cauípe e da lagoa.  A espécie que 

se destaca é a carnaúba (Copernicia cerífera) (Figura 7) que, geralmente, ocorre associada ao 

mulugu (Erythrina velutina), juazeiro (Zizyphus joazeiro), oiticica (Licania rigida) e ingá-

bravo (Lonchocarpus sericeus), além de espécies arbustivas e trepadeiras. 

 

 
FIGURA 7 - A carnaubeira é a espécie que se destaca ao sul do Lagamar do Cauípe. 

 

5.4.5 Caatinga 

 

Pequena parcela localizada mais ao sul da região estudada, associada aos 

domínios cristalinos da depressão sertaneja, ostenta padrões fisionômicos e florísticos 

heterogêneos apresentando espécies arbóreas e arbustivas, podendo ser densa ou aberta, 

refletido as relações mútuas entre os componentes do meio físico.  As espécies mais 

representativas são: jurema (Mimosa hostile), catingueira (Caesalpina bracteosa), sabiá 

(Mimosa caesalpinifolia), marmeleiro (Croton sonderianus) e mandacaru (Cereus  jamacaru). 
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5.5 Características Climáticas 
 

Segundo a classificação de Köppen, a área possui clima Aw’ (clima tropical 

chuvoso, com chuvas de verão e outono).  Caracteriza-se por apresentar temperatura média 

elevada, praticamente constante durante o ano, sendo a amplitude térmica inferior a 5°C.  As 

temperaturas mais elevadas são apresentadas nos meses de novembro e dezembro, enquanto a 

mais baixa ocorre normalmente no início da estação seca, geralmente em julho.  As chuvas 

ocorrem no período de janeiro a junho, podendo prolongar-se até agosto, com máximas em 

março e abril. Este clima ocorre em toda a área, predominantemente no litoral. 

A análise dos parâmetros climatológicos contribui para a compreensão do 

comportamento de um corpo d’água, uma vez que o clima influencia na sua qualidade de 

água.  Na falta de dados climatológicos da área de estudo, foram utilizados dados de duas 

estações meteorológicas localizadas na cidade de Fortaleza, pois a área estudada faz parte da 

região metropolitana de Fortaleza, distando da mesma, apenas 13 km.  Os dados 

climatológicos foram cedidos pela FUNCEME e pela Estação Meteorológica do Centro de 

Ciências Agrárias da UFC. 

 

5.5.1 Temperatura 

 

A ocorrência de temperaturas elevadas proporciona uma aceleração no 

metabolismo dos organismos, assim, no ambiente aquático ocorre uma maior reciclagem de 

nutrientes com aumento na capacidade de absorção daqueles dissolvidos na água, favorecendo 

a atividade fotossintética (OLIVEIRA, 2001). 

O litoral cearense, estando situado em latitudes baixas, caracteriza-se por 

apresentar temperaturas elevadas com pequenas variações sazonais.  Analisando a série 

temporal de 1961 a 1990 (ANEXO A), observa-se que os meses de dezembro e janeiro 

apresentaram a temperatura mais elevada (27,3o C), enquanto que os meses de março (26,3o 

C), abril (26,5o C) e maio (26,3o C), as mais baixas (Figura 8).  A amplitude da série foi 

1,6°C.  A temperatura do ar média anual do período foi 26,6o C. 

Durante o período de estudo, a média mensal da temperatura do ar foi de 27,0° C 

(ANEXO B), valor um pouco acima do verificado na série temporal de 1961 a 1990.  A 

temperatura oscilou de 26,3 ° C (Jul/01) a 28,0 °C (Dez/01), com amplitude térmica de 1,7° 

C. 
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Comparando as temperaturas médias mensais da série (1961 – 1990) com as 

observadas durante o período da pesquisa (2001 – 2002), verifica-se um aumento da 

temperatura do ar (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 8 – Comparação entre as temperaturas médias mensais da série de 1961 a 1990 e do período 

em que a pesquisa foi realizada. 
 

5.5.2 Evaporação 

 

Em ecossistemas tropicais, a evaporação é um fator importante, uma vez que leva 

a redução do volume d’água, promovendo um aumento na concentração dos sólidos 

dissolvidos na água. 

Os registros de evaporação da série de 1961 a 1990, mostram uma evaporação 

média anual de 1.469,2 mm (Figura 9).  Excetuando-se o mês de janeiro, o primeiro semestre 

da série temporal analisada apresentou as menores médias mensais, sendo o mês de abril o 

que registrou a menor média mensal (68,1 mm).  No segundo semestre a evaporação média 

aumenta, tendo pico máximo no mês de outubro (173,5 mm). 

Durante o período de estudo, a evaporação total foi 934,0 mm e a evaporação 

média mensal 103,7 mm (ANEXO B), abaixo da verificada no período de 1961 a 1990 

(122,43 mm).  A evaporação mínima do período (58,2 mm), foi registrada no mês de 

fevereiro de 2002, enquanto que a máxima (162,4 mm) em agosto de 2001 (Figura 9). 

Comparando as evaporações médias mensais da série de 1961 a 1990 com as 

observadas durante o período da pesquisa (2001 – 2002), verifica-se uma diminuição, 

principalmente, no segundo semestre do ano. 
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FIGURA 9 – Comparação da evaporação média mensal da série 1961 a 1990 com a do período em 
que a pesquisa foi realizada. 
 

5.5.3 Insolação 

 

A radiação solar é de fundamental importância para a atividade fotossintética dos 

organismos vegetais aquáticos, uma vez que a utilizam como fonte de energia para esta 

reação. 

Os registros de insolação da série de 1961 a 1990 mostram uma insolação total 

média anual de 2.694,3 horas, com média mensal de 224,52 horas (ANEXO A).  Os meses de 

setembro, outubro e novembro apresentaram a maior insolação, tendo sido a máxima 

registrada em outubro (296,1 h).  A insolação foi menor no período compreendido entre os 

meses de fevereiro a abril, tendo sido o mês de março o que apresentou a menor insolação 

(148,9 h).  A amplitude mensal observada na série foi 147,2 h (Figura 10). 

Durante o período de estudo, a insolação total média foi de 2.685,9 horas, com 

mínima de 197,6 h (jan/02) e máxima de 349,7 h (ago/01), portanto, com uma amplitude de 

152,1 h (ANEXO B).  Amplitude superior à observada na série temporal de 1961 a 1990.  A 

média mensal do período foi de 298,4 horas, valor acima da média da série 1961 a 1990 

(224,52 h). 
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FIGURA 10 – Comparação da insolação média mensal da série 1961 a 1990 com a observada no 

período em que a pesquisa foi realizada. 
 

5.5.4 Nebulosidade 

 

Os registros de nebulosidade na série de 1961 a 1990 mostram uma nebulosidade 

média anual de 5,3, sendo a máxima registrada nos meses de março, abril e maio (7,0), 

período chuvoso, e mínima nos meses de agosto, setembro e outubro (4,0), período seco 

(ANEXO A). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 11 – Comparação da nebulosidade média mensal da série 1961 a 1990 com a observada no 
período em que a pesquisa foi realizada. 

 

Durante o período em que a pesquisa foi realizada, a nebulosidade média mensal 

foi de 4,5, valor abaixo da série de 1961 a 1990.  O valor máximo (7,0) foi observado em 
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janeiro de 2002, período chuvoso, enquanto que o valor mínimo (2,0) em agosto de 2001, 

período seco (Figura 11). 

 

5.5.5 Pluviometria 

 

A circulação atmosférica no Estado do Ceará deve-se às frentes frias, a Zona de 

Convergência Intertropical (CIT) e um Centro de Vorticidade Ciclônica, sendo a CIT a 

principal responsável pelo estabelecimento da quadra chuvosa.  A CIT oscila dentro da faixa 

de trópicos, atingindo sua posição máxima no hemisfério sul em março, retornando ao 

hemisfério norte em maio (BRANDÃO, 1998). 

As chuvas são consideradas como fontes de fosfato e nitrogênio (ESTEVES, 

1998), além de promoverem a aeração nas camadas superficiais da massa d’água e diluição 

dos sólidos dissolvidos.  Segundo Ramirez (2000), a pluviosidade é um dos fatores climáticos 

mais influentes no comportamento dos corpos d’água na zona tropical. 

As precipitações nas cidades de Fortaleza e Caucaia, na série temporal de 1980 a 

2002, podem ser observadas na figura 12.  Os valores encontrados são bem próximos, sendo 

que as precipitações em Caucaia foram um pouco menor do que em Fortaleza. 

A precipitação média anual da série de 1980 a 2002 em Caucaia foi de 1.313,9 

mm  (ANEXO C).  As menores precipitações ocorreram no mês de outubro (3,2 mm) e as 

maiores, em março (320,4 mm).  Observa-se uma amplitude de 317,2 mm e média mensal de 

109,49 mm.  As precipitações são mais freqüentes no primeiro semestre do ano, variando de 

114,7 a 320.4 mm, com amplitude de 205,7 mm.  No segundo semestre, as precipitações 

variaram de 3,2 a 52,9 mm, com amplitudes de 49,7 mm.  Assim, pode-se diferenciar duas 

estações: a estação chuvosa, que corresponde ao primeiro semestre do ano, e a estação seca, 

correspondendo ao segundo semestre do ano. 

Na cidade de Caucaia, no período da pesquisa, foi registrada uma precipitação 

total de 548,6 mm, sendo o mês de janeiro de 2002, o de maior precipitação (254,4 mm).  No 

período de agosto a novembro, as precipitações foram baixas quando comparadas com as 

precipitações dos demais meses (Figura 12).  É importante ressaltar que nos meses de agosto e 

setembro não foi registrada precipitação (ANEXO D). 
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FIGURA 12 – Comparação das precipitações nas cidades de Fortaleza e Caucaia durante a série 1961 a 1990 

e no período em que a pesquisa foi realizada (jun/01 a fev/02). 
 

5.5.6 Velocidade dos Ventos 

 

Em ecossistemas aquáticos de pequena profundidade, os ventos são a principal 

fonte de energia externa responsável pela desestratificação da massa d’água, podendo 

interferir no processo de deposição de nutrientes para os sedimentos, bem como promover a 

ressuspensão do material depositado no fundo aumentando o aporte dos nutrientes na coluna 

d’água e diminuindo a penetração da luz pelo aumento da turbidez.  O padrão dos ventos, 

assim como a pluviosidade são os fatores climáticos mais influentes no comportamento dos 

corpos d’água na zona tropical (RAMIREZ, 2000). 

As médias mensais da velocidade dos ventos, nas séries de 1972 a 2001 e 1966 a 

1995, revelam que nos meses de agosto a dezembro a velocidade é alta, superior a 4,0 m/s, 

sendo que as maiores velocidades ocorreram nos meses de setembro e outubro.  Nos meses de 

março e abril, foram observadas as menores velocidades, ficando abaixo de 3 m/s.  Na estação 

chuvosa (primeiro semestre do ano), a velocidade média do vento foi de 3,1 m/s enquanto que 

na estação seca (segundo semestre do ano), a velocidade média do vento foi de 4,3 m/s de 

acordo com os dados do período de 1966 a 1995 (ANEXO E). 

Estudos sobre o regime dos ventos realizados na região metropolitana de 

Fortaleza, indicaram uma velocidade média de 7,4 m/s, com valores oscilando de 5,52 a 9,39 

m/s, e uma direção principal E e secundária ESE.  Foram observadas fortes rajadas de curta 
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duração e uma relação entre as flutuações diárias de velocidade com as mudanças de 

temperaturas (RODRIGUES, 1999). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 13 - Comparação da velocidade dos ventos em Fortaleza nas séries de 1966 a 
1995 e 1972 a 2001 e no período em que a pesquisa foi realizada. 

 

As médias mensais da velocidade do vento, no período de estudo, mostram que, 

nos meses de agosto a dezembro, a velocidade foi alta, geralmente superior a 4,0 m/s.  A 

velocidade máxima ocorreu no mês de dezembro (5,0 m/s), valor bem acima dos registrados 

nas séries de 1966 a 1995 e 1972 a 2001, no citado mês (Figura 14).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 14 -  Ondas formadas pela ação dos ventos no Lagamar do Cauípe -CE (dez/01) 

 

No primeiro semestre do ano foram registradas as menores velocidades, com a 
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de 3,3 m/s.  Na estação seca, correspondendo aos meses de julho a dezembro de 2001, a 

velocidade média dos ventos foi de 4,3 m/s.  Isto mostra que as médias mensais da velocidade 

dos ventos seguiram a mesma tendência das séries temporais de 1966 a 1995 e de 1972 a 2001 

(Figura 13). 

 

5.6 Considerações sobre a hidrologia de superfície 

 

As águas superficiais, incluindo o escoamento fluvial e as reservas lacustres, são 

dependentes das condições climáticas, da natureza dos terrenos e dos aspectos 

geomorfológicos e fito-ecológicos (LIMA, 1995). 

 

5.6.1 Microbacia do Rio Cauípe 

 

Na área de estudo, destaca-se o rio Cauípe que nasce em um nível mais elevado 

do embasamento cristalino e drena os terrenos da Formação Barreiras e da planície litorânea. 

Sua bacia faz parte da bacia metropolitana, possuindo uma área de 296,99 km2 e um potencial 

de 93,4 . 106 m3/ano (BRANDÃO, 1995).  Seu padrão de drenagem é do tipo dendrítico, com 

tributários se unindo ao rio principal e ângulos agudos de valores variados.  Possui uma faixa 

aluvionar importante na região, constituída por sedimentos areno-argilosos, de cor escura, 

com elevado teor de matéria orgânica (Figura 15). 

A micro-bacia do rio Cauípe, como vimos nos dados pluviométricos da região, 

possui precipitações médias anuais superiores a 1.000 mm.  No alto curso do rio Cauípe, seus 

terrenos, sobre base Pré-Cambriana, são impermeáveis, possuindo declividades moderadas 

entre 1,25 a 2,5 m/km.  No entanto, no médio e baixo curso do rio, os terrenos variam de 

fracamente a fortemente permeáveis, possuindo declividades muito fracas, inferiores a 1,25 

m/km (LIMA, 1995). 
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FIGURA 15 – Bacia do Rio Cauípe 

 

O rio Cauípe tem como principais afluentes os Riachos Juá, Davi, Conceição, 

Deserto e Barriga.  No Lagamar do Cauípe, os afluentes são os riachos: Coité, Juá, Matões e 

Quebra-mar.  Seu curso d’água é intermitente, podendo secar durante quatro meses no ano, 

sendo necessária a açudagem para garantir água para a população.  Em 1999, foi construído o 

açude Cauípe com capacidade de 11.000.000 de m3 e uma vazão de 0,154 m3/s (SRH, 2002). 
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6 METODOLOGIA 

 

A presente pesquisa envolve o levantamento de dados físicos, químicos e 

biológicos da água da lagoa situada no Lagamar do Cauípe, bem como de dados 

sedimentológicos da mesma. 

 

6.1 Amostragem 

 

A amostragem de água foi realizada no período compreendido entre junho de 

2001 a fevereiro de 2002, com periodicidade bimestral, totalizando cinco campanhas, sendo 

que a primeira e a quinta ocorreram durante o período chuvoso e as demais no período de 

estiagem.  Foi realizada em treze estações, sendo uma no rio (à montante), onze na lagoa e 

uma após a lagoa (à jusante).  A escolha dos pontos visou cobrir toda a lagoa, afim de 

caracterizá-la e verificar as características das águas à montante e à jusante da mesma (Figura 

16). 

As amostras de água foram obtidas no período diurno entre 8:00 e 18:00 horas, 

por meio de garrafa de Van Dorn, com capacidade de 1,5 litros.  Devido à pequena 

profundidade da lagoa que variou de 1,5 a 3,5 metros, nas estações de amostragem, somente 

nos pontos mais profundos, com profundidade superior a 2 m, foram realizadas coletas na 

superfície e no fundo, enquanto que nos demais, apenas na superfície. 

Os parâmetros utilizados para a caracterização do corpo hídrico foram: 

temperatura, potencial hidrogeniônico (pH), condutividade elétrica, oxigênio dissolvido (OD), 

alcalinidade total, dureza total, salinidade, cátions principais (Na+, K+, Ca2+, Mg2+), cloreto, 

sulfato, fósforo total, ortofosfato, nitrito, nitrato, material em suspensão e clorofila “a”. 

As amostras a serem analisadas em laboratório foram armazenadas em isopor até 

a chegada no laboratório, onde foram transferidas para um freezer e congeladas até o 

momento da análise, exceto as destinadas às análises de OD, clorofia “a” e material em 

suspensão que foram analisadas logo após a coleta.  

Para a análise de OD, ainda em campo, as amostras foram preservadas com as 

soluções de sulfato de manganês e alcali-iodeto e as destinadas à análise de material em 

suspensão mantiveram-se à temperatura ambiente.  Para a análise de Clorofila “a”, a 

amostragem foi realizada utilizando-se garrafas plásticas com capacidade para 2 litros, 

pintadas com tinta preta visando impedir a penetração da luz.  Após a coleta foram 
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transferidas para um isopor com gelo até chegada no laboratório, onde foram filtradas e 

analisadas. 

 
FIGURA 16 –  Localização das estações de amostragem de água. 

 



 66

A amostragem do sedimento da lagoa foi realizada em 22 estações (Figura 17).   

 

FIGURA 17 – Localização das estações de amostragem de sedimento. 
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A retirada da amostra deu-se através da utilização da draga pontual do tipo Van 

Veen.  As amostras foram acondicionadas em sacos plásticos devidamente etiquetados.  Ao 

chegarem no laboratório, foram secas em estufa a 60°C e colocadas em recipientes plásticos.  

As determinações realizadas foram: granulometria, matéria orgânica e mercúrio. 

 

6.2 Levantamento Batimétrico  

 

A batimetria da lagoa foi realizada utilizando-se um ecobatímetro portátil de alta 

precisão com varredura contínua da marca FURUNO.  Esse levantamento foi conduzido a 

bordo de embarcação motorizada e o posicionamento dos pontos obtido por meio de DGPS da 

marca FURUNO durante o mês de setembro de 2001.  Os dados foram armazenados em um 

Notebook e, posteriormente, processados utilizando-se o programa Oasis Montaj TM Versão  

4.3.   

 

6.3 Base Cartográfica 

 

A base cartográfica foi gerada a partir da vetorização de fotografias aéreas cedidas 

pela empresa Aerofoto Nordeste, utilizando-se o programa AutoCAD2000. 

 

6.4 Parâmetros Analisados “ in situ”  

 

Os parâmetros analisados “in situ” foram: 

 

Temperatura 

 

A leitura da temperatura foi feita utilizando um termômetro portátil de marca 

Saverstoff, modelo AM 360.  

 

Potencial Hidrogeniônico - pH 
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O pH foi verificado através de papel indicador universal da Merk e posteriormente 

conferido em laboratório utilizando-se um aparelho portátil da marca Analyser pH 300. 

 

Condutividade Elétrica  

 

A condutividade elétrica da água foi medida com um condutivímetro portátil, 

modelo DM-3 da Digimed.  

 

Transparência 

 

A transparência da água foi obtida mergulhando o disco de Secchi (de 20 cm de 

diâmetro, com quadrantes pintados em preto e branco) no lado da sombra do barco preso a 

uma corda e medida através de uma régua.  A transparência da água corresponde ao 

desaparecimento do disco de Secchi. 

 

6.5 Parâmetros Analisados em Laboratório 

 

As análises foram realizadas no Laboratório de Geologia Marinha e Aplicada, 

Divisão de Geoquímica Ambiental do Departamento de Geologia da Universidade Federal do 

Ceará. 

Para a realização das análises utilizou-se água previamente destilada e purificada 

com o aparelho UHQ PS, modelo USF ELGA.  Nas análises em foram adotados os métodos 

espectofotométricos, utilizou-se um Espectofotômetro da marca Spectronic ®  20 GenesysTM. 

 

6.5.1 Análises da água 

 

Teor de Material em Suspensão (MES) 

 

O teor de material em suspensão (MES), expresso em miligrama por litro     

(mg.L-1), foi obtido por filtração de uma determinada quantidade de água, utilizando uma 

bomba a vácuo GE Motors, modelo 0211, sobre um filtro milipore de 50 mm de diâmetro e 
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0,47µm de porosidade, previamente seco e pesado.  A quantidade de água filtrada variou de 

acordo com as concentrações de MES, mas, de um modo geral, esteve entre 0,1 a 1L.  Os 

filtros contendo o MES foram secos em estufa com temperatura entre 103°C e 105° C, 

durante uma hora e colocados em dessecador.  Após atingirem a temperatura ambiente foram 

pesados em uma balança analítica.  O teor de MES foi calculado a partir do peso do 

sedimento seco e do volume de água filtrada. 

 

Fósforo Total e Ortofosfato 

 

O fósforo total a ser determinado foi convertido em ortofosfato solúvel através de 

uma digestão com o persulfato de potássio.  O ortofosfato solúvel é então determinado pelo 

método do ácido ascórbico (APHA,1992). 

 

Sulfato 

 

O método utilizado foi o turbidimétrico segundo a normatização técnica da 

CETESB L5.153. 

 

Compostos Nitrogenados 

 

O nitrito foi determinado pelo Método α - Naftilamina e o nitrato seguiu o 

Método da Coluna Redutora de Cádmio para reduzir o nitrato a nitrito, ambos descritos em 

APHA (1992). 

 

 

Oxigênio Dissolvido (OD) 

 

O oxigênio foi determinado pelo método de Winkler modificado segundo o 

procedimento citado em Strickland & Parsons (1968). 
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Cátions Principais 

 

Os cátions principais determinados foram: Sódio (Na+), Potássio (K+), Cálcio 

(Ca2+) e Magnésio (Mg2+).  As concentrações dos íons Na+ e K+ foram obtidas utilizando um 

fotômetro de chamas da marca Analyser, modelo 910, enquanto que os íons Ca2+ e Mg2+ pelo 

método complexiométrico com o EDTA. 

 

Alcalinidade Total 

 

As amostras foram coletadas em frascos plásticos e analisadas no prazo de 24 

horas de acordo com as técnicas descritas nos Cadernos da FEEMA (1979). 

 

Clorofila “a” (Biomassa de algas) 

 

Inicialmente, na primeira coleta, o teor de clorofila foi determinado filtrando-se as 

amostras em filtros de fibra de vidro (Whatmaann GF/C) e extraídos com acetona 90% à 

quente e centrifugados.  O sobrenadante foi transferido para uma cubeta de 1 cm de 

comprimento e a leitura efetuada a 665 nm, para avaliar a absorbância da clorofila “a” e a 750 

nm, para corrigir a turbidez. O cálculo da concentração de clorofila “a” foi feito aplicando-se 

a equação descrita abaixo: 

Clorofila “a” (µg. L-1) = (Abs 665 – Abs 750) .13 .  volume do extrato (mL)/volume 

filtrado (L) 

Posteriormente, na terceira e quinta coleta, utilizou-se o método descrito no 

Manuel dês Analyses Chimiques en Milieu Marin (AMINOT, 1983), utilizando-se acetona na 

extração da clorofila “a”. 

 

Cloreto  

 

A determinação seguiu o método de Mohr, o qual consiste na precipitação 

quantitativa do íon cloreto utilizando o nitrato de prata como titulante e o cromato de potássio 

como indicador, método descrito nos Cadernos da FEEMA (1979). 
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6.5.2 Análises no sedimento 

 

Matéria Orgânica 

 

Esta análise foi realizada nas amostras de sedimento das mesmas estações de 

amostragem de água.  Na determinação do teor de matéria orgânica foi utilizado o Método de 

Walkey-Black, que consiste na oxidação da matéria orgânica utilizando o dicromato de 

potássio e o ácido sulfúrico concentrado.  A determinação é feita de forma indireta titulando-

se o excesso de dicromato com sulfato ferroso amoniacal, tendo como indicador a 

difenilamina (LORING & RANTALA, 1991). 

 

Mercúrio 

 

As amostras foram secas, destorroadas e peneiradas em peneira de 0,125 mesch. 

Posteriormente digeridas em chapa aquecedora com temperatura de 70° C, controlada com 

termômetro, na presença de água-régia a 75% por duas horas em erlenmeyer fechado para 

liberar o mercúrio.  Depois de atingir a temperatura ambiente foi feita a leitura em 

Espectrofotômetro de Absorção Atômica para Mercúrio, utilizando-se a técnica de vapor frio, 

que consiste em gerar o vapor de mercúrio (Hg°) a partir da adição de solução de cloreto 

estanoso em meio ácido.  O limite de detecção do aparelho é 1 ng e sua calibração foi feita 

utilizando-se padrões de mercúrio na faixa de 5 a 25 ng/mL, obtidas a partir de solução-

padrão de Hg da Merk (MARINS, 1998). 

Esta análise foi realizada em apenas 5 estações: estação à montante da lagoa (rio), 

3 (três) na lagoa (estações 2,6 e 10) e uma outra localizada à jusante da lagoa. 

 

Granulometria 

 

A distribuição dos sedimentos de fundo na Lagoa do Cauípe foi realizada 

considerando-se as frações: areia muito grossa, areia grossa, areia média, areia fina, areia 

muito fina e lama, sendo considerado, respectivamente, os seguintes intervalos 

granulométricos: 2 a 0,84 mm; 0,84 a 0,42 mm; 0,42 a 0,21mm; 0,21 a 0,105mm; 0,105 a 

0,063mm; abaixo de 0,062 mm (MABESOONE, 1968). 
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Pesaram-se 100 g de cada amostra seca em estufa a 60°C e submeteu-se ao 

peneiramento úmido utilizando-se uma peneira de 0,062 mm, para a divisão da fração fina.  

Dessa forma, dividiu-se a fração grossa (diâmetro superior a 0,062 mm) da fração fina 

(diâmetro inferior a 0,062mm).  Para a fração grossa, utilizou-se análise mecânica através de 

jogos de peneiras com malha de 5 a 0,062 mm.  O material fino foi analisado pelo método de 

Robson ou método de pipetagem, que se baseia nas mudanças de concentração das partículas 

em uma suspensão aquosa de acordo com sua velocidade de decantação ou Lei de Stock. 

Em seguida, com base na escala granulométrica de Wentworth, utilizada nos 

EUA, as frações granulométricas foram somadas e transformadas em porcentagem para que as 

mesmas fossem classificadas. 

Os dados foram trabalhados no programa Oásis Montaj TM versão 4,3, resultando 

um mapa de fácies mostrando a disposição dos sedimentos do fundo da lagoa. 
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7 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

7.1 Características Sedimentológicas  

 

Os sedimentos formam o substrato no qual plantas e animais bentônicos vivem.  

Segundo Esteves (1998), podem ser considerados como o resultado da interação de todos os 

processos que ocorrem num ecossistema aquático.  Nele ocorrem processos biológicos, 

químicos e físicos que influenciam o metabolismo de todo o sistema. 

 

7.1.1 Granulometria  

 

A origem da bacia, seu tamanho e profundidade, as rochas, o solo, o relevo, o grau de 

proteção vegetação da área de drenagem, os organismos e as plantas aquáticas presentes, são 

fatores que influenciam a composição textural e química dos sedimentos lacustres, bem como 

a sua disposição (TWENHOFEL & McKELVEY, 1941; SHILING, 1977 apud PORTO 

FILHO, 1993). 

A turbulência da água, a velocidade da corrente, a densidade e viscosidade do meio 

transportador são responsáveis pela granulometria apresentada por um sedimento lagunar, 

bem como pela sua distribuição (KRUMBEIN & PETTIJOHN, 1938 apud PORTO FILHO, 

1993). 

O estudo da faciologia, mostrada na figura 18, refletiu a tendência de disposição das 

diferentes texturas dos sedimentos ao longo da lagoa, influenciada pelo curso do rio e pela 

movimentação das águas da lagoa. 

As fácies encontradas foram: areia média, areia fina e lama.  Areia média foi 

encontrada em 27% das amostras, areia fina em 14 % e lama em 59% das amostras.  Por se 

tratar de uma lagoa, como era de se esperar, predominou a fácie lama, principalmente no lado 

leste da lagoa, onde as águas são mais calmas, permitindo a sedimentação do material mais 

fino. 

Ao norte da lagoa, encontramos areia média e fina, devido à contribuição das dunas.  

Os ventos constantes nesta região, transportam sedimento arenoso para dentro da lagoa. 
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FIGURA 18 – Mapa Faciológico do Lagamar do Cauípe 
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7.1.2 Matéria Orgânica  

 

Os sedimentos lacustres, com relação à matéria orgânica, podem ser classificados 

em orgânicos ou inorgânicos.  Segundo Nauman (1930, apud ESTEVES, 1998), quando o 

sedimento apresentar o teor de matéria orgânica superior a 10 % do peso seco do sedimento, 

este será orgânico, caso contrário este será inorgânico.  Segundo Esteves (1998), só os 

ecossistemas tropicais com produtividade primária elevada ou os ecossistemas que recebem 

grande quantidade de material orgânico alóctone possuem sedimentos orgânicos. 

Analisando os teores de matéria orgânica encontrados na lagoa, verifica-se que 

estes variaram de 0,18 a 5,14 % (Figura 19), com média de 1,29 %.  Nas estações localizadas 

à montante e à jusante, a concentração encontrada foi 0,18 %.  Em nenhuma estação foi 

encontrado teor de matéria orgânica igual ou superior a 10%.  Segundo a classificação de 

Nauman, os sedimentos da lagoa são classificados como minerais.   

O fato da maioria dos sedimentos lacustres tropicais serem classificados como 

minerais deve-se à temperatura elevada da água durante todo o ano, que favorece a 

decomposição da matéria orgânica. Como conseqüência, a maior parte da matéria orgânica 

produzida é decomposta na coluna d’água antes mesmo que chegue ao sedimento. 

FIGURA 19 – Distribuição da concentração de matéria orgânica do sedimento nas estações de 
amostragem. 

 

Gomes (1998), estudando a Lagoa de Uruaú, encontrou valores de matéria 

orgânica no sedimento que variaram de 0,45 a 4,00 %, com média de 2,39 %.  Valores 

superiores ao encontrado na Lagoa em estudo. 
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A concentração de matéria orgânica encontrada nas estações à montante e à 

jusante da lagoa foi muito pequena, apenas 0,18 % (Figura 19).  Em duas áreas foi observada 

uma maior concentração de matéria orgânica.  Uma, localiza-se na Estação 3 (2,01 %), 

estação esta localizada entre os carnaubais, explicando, assim, a grande quantidade de matéria 

orgânica encontrada (Figura 20).  A outra área corresponde a Estação 9 (Figura 21), onde foi 

encontrada a maior concentração de matéria orgânica (5,15 %), dentre a amostragem 

realizada.  Uma possível explicação seria a ação das correntes do rio que traria material 

oriundo do rio e de outras áreas, como a das carnaubeiras, e ali se depositariam por ser uma 

área de águas paradas e protegidas pelas dunas contra a ação do vento.  Além disso, próximo a 

esta estação encontram-se bancos de areia, cobertos por gramíneas que favorecem a formação 

de matéria orgânica. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 20 –  Estação 3 de amostragem.  Observa-se a 
presença de carnaubeiras. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 21 – Estação 9 de amostragem.  Observa-se a presença 
de bancos de areia. 
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7.1.3 Mercúrio 

 

A análise de mercúrio não foi realizada em todas as amostras de sedimento. 

Foram escolhidas estações em que o sedimento era constituído por lama, uma vez que 

Marques (2002), ao relacionar a concentração de mercúrio com a granulometria, verificou que 

os pontos com maior concentração de mercúrio estavam localizados em áreas onde 

predominavam lama e areia fina.  Segundo Juvêncio (1997), os metais têm prioridade de 

serem adsorvidos por sedimentos de granulometria fina.  Ao todo foram escolhidas 5 

estações: 3 estações na lagoa, uma à montante e outra à jusante.  As concentrações na lagoa 

variaram de 0,05 a 3,94 ng de Hg por grama de sedimento (Tabele 2).  Na estação à montante, 

a concentração encontrada foi de 2,5 ng Hg/g , enquanto que na estação à jusante, a 

concentração foi bem menor, 0,90 ng Hg/g.  O teor de background do Hg, na região do 

estuário do rio Ceará, medido em sedimentos de profundidade e em fração total dos mesmos 

foi de 1,82 ng de Hg/ g de sedimento (MARQUES, 2002).  Como a área em estudo é próxima 

da área estudada por Marques (2002) e ambas fazem parte da região metropolitana de 

Fortaleza, resolvemos adotar este background.  Assim, nas estações 2 e 6, localizadas na 

lagoa, encontramos concentração de mercúrio acima do background adotado, bem como na 

estação localizada à montante da lagoa.  Nas estações 10 e à jusante da lagoa, as 

concentrações encontradas estão abaixo do background adotado. 

 

TABELA 1 – Concentração de Mercúrio nas estações de 
amostragem. 

 

Mercúrio 

Estação Concentração (ng/g) 

à montante 2,50 

2 2,4 

6 3,94 

10 0,05 

à jusante 0,90 
 

Apesar da inexistência de indústrias na bacia do rio Cauípe, foi encontrado mercúrio 

depositado no sedimento do fundo da lagoa.  As concentrações encontradas são baixas, mas 
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merecem atenção tendo em vista que este metal é bioacumulador e concentrações superiores a 

10 µg/L no sangue, segundo o ministério da saúde, não é tolerável pelo organismo 

(MAINIER, 2003).  A existência deste metal deve-se, provavelmente, a inexistência de coleta 

de lixo na região, levando os moradores das áreas próximas à lagoa a queimarem ou 

depositarem o lixo gerado em suas casas em terrenos baldios.  Com as chuvas, estas lavam o 

solo, vindo a carrear para a lagoa substâncias contidas nas áreas adjacentes a mesma.  Com a 

necessidade de se economizar energia elétrica, aumentou a procura por lâmpadas 

fluorescentes.  Estas têm como principal componente o metil-mercúrio, substância altamente 

tóxica e cancerígena, cujo efeito é cumulativo no organismo (BERNA,2003).  Estas lâmpadas, 

ao serem jogadas em lixões, contribuem para que o mercúrio seja absorvido pelo solo, 

podendo atingir os alimentos, lençol freático, rios e lagos. 
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7.2 Características Físicas 

 

7.2.1 Morfologia e morfometria da lagoa  

 

A morfologia refere-se a forma da lagoa, enquanto que a morfometria às medidas 

que levam ao conhecimento da morfologia (KADANSON, 1981 apud PORTO FILHO, 

1990).  A morfologia dos lagos tem um papel importante no controle do metabolismo dos 

mesmos (WETZEL, 1981). 

Esteves et al. (1984) sugerem que o posicionamento das lagoas, em relação à linha 

de costa e aos ventos predominantes, é um fator importante que influencia o metabolismo 

desses ecossistemas. 

As profundidades da lagoa, obtidas no mês de outubro de 2001, podem ser 

observadas na figura 22.  A partir do mapa batimétrio do Lagamar do Cauípe foram retirados 

os parâmetros da tabela 2. 

 
TABELA 2 – Parâmetros morfométricos do Lagamar do Cauípe, obtidos em 2002. 

PARÂMETROS INFORMAÇÕES 

Área Superfícial (A) – km2 6,68 

Volume (V) – m3 12.726.205,22 

Profundidade Média (Zm) – m   1,90 

Profundidade Máxima (Z) – m  4,50 

Comprimento (X) – km  6,00 

Largura Média (Ym) – km  1,10 

Largura Máxima (Y) – m  2,50 

Perímetro (P) – km  33,03 

 
O Lagamar possui uma área de 6,68 km2 e a profundidade máxima encontrada foi 

4,5 m.  De acordo com a classificação proposta por Schäffer (1988;1992), a lagoa do Cauípe, 

com área superficial de 6,68 km2 e profundidade máxima de 4,5 m, enquadra-se no grupo 2, 

com pequena área superficial e profundidade máxima média. 
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FIGURA 22 – Mapa batimétrico do Lagamar do Cauípe. 
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FIGURA 23 – Perfis Batimétricos Transversais 
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FIGURA 24 – Perfil Batimétrico Longitudinal 
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Os perfis batimétricos mostram que a morfologia de fundo é, aproximadamente, 

simétrica em forma de “U”, o que sugere um ambiente antigo (Figura 23).  As declividades 

das margens, segundo os perfis de 1 a 4, estão na ordem de 20 a 75°.  Observa-se 

assoreamento nas áreas em que a declividade é pequena (20°), margem esquerda (perfil 4). 

 

7.2.2 Temperatura da água 

 

A temperatura da água é um dos parâmetros físicos mais importantes nos estudos 

dos ecossistemas aquáticos, uma vez que influencia diretamente a cinética dos processos 

metabólicos oxidativos vitais, como a respiração; a solubilidade dos gases dissolvidos, como 

o oxigênio; a densidade da água que interfere na mistura e movimentos das massas de água e 

interage com todas as demais propriedades da água. 

O metabolismo, a fisiologia, a distribuição e a conduta dos organismos estão 

diretamente relacionados com a distribuição da temperatura no ambiente aquático, como 

acontece com a distribuição de nutrientes e gases na água.  Além disso, devido ao alto calor 

específico da água, grandes volumes de água fazem com que a temperatura mude de forma 

lenta, e por isso, tendem a moderar os climas locais (WETZEL & LIDENS, 1991 apud 

RAMIREZ, 2000). 

Na zona tropical, a reduzida variação de temperatura e radiação solar é um fato 

comprovado.  Nesta zona, pequenas variações de temperatura afetam fortemente o 

comportamento da densidade e a resistência termal relativa ao longo do ano, incidindo com os 

padrões de circulação e a resuspensão do material de fundo.  Além disso, as temperaturas 

mais elevadas que prevalecem nestas regiões, têm efeito rápido na dinâmica da sucessão das 

populações planctônicas, provocando aumento do crescimento populacional.  O que não 

ocorre na zona temperada, onde as estações climáticas são bem definidas e promovem 

variações físicas, químicas e biológicas, dando origem a eventos cíclicos (RAMIREZ & 

DÍAZ, 1995). 

A temperatura da água apresentou-se alta e relativamente constante durante todo o 

período de estudo, com média de 28,7°C.  Na área de estudo, a elevada temperatura do ar e as 

pequenas flutuações climáticas com intensa radiação solar durante todo o ano foram os 

principais fatores que influenciaram na elevada temperatura da água.  

As leituras das temperaturas foram feitas, geralmente, à tarde.  Os valores 

situaram-se entre 27,5°C e 30,2°C, mostrando uma pequena amplitude térmica anual (3,7°C), 
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própria dos ecossistemas aquáticos tropicais.  No período seco (ago/01, out/01 e dez/01) 

tivemos uma média de 28,4° C e no período chuvoso (jun/01 e fev/02), 28,8°C.  Não foram 

observadas diferenças relevantes entre as médias do período seco e chuvoso.  Os valores 

elevados de temperatura, observados durante o ano inteiro, com variações sazonais de 

pequena amplitude, devem-se à pequena variação sazonal da temperatura do ar. 

A temperatura mínima (27,5°C) foi observada no mês de dezembro/01, enquanto 

que a máxima (30,2°C), em fevereiro.  Nos meses de estudo, a temperatura média mensal das 

águas superficiais foram: 28,9°C (jun/01), 28,7°C (ago/01), 28,7°C (out/01), 28,0°C (dez/01) 

e 29,4°C (fev/02), com média de 28,7°C (Figura 25).  A maior amplitude mensal nas águas 

superficiais, entre as estações, foi observada nos meses outubro e dezembro (2,0) e a menor 

no mês de agosto (1,5).  Esta variação de temperatura observada foi atribuída à diferença de 

horário das coletas, uma vez que os valores de temperatura podem variar bastante durante o 

dia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FIGURA 25 – Variação da temperatura nas águas superficiais nas estações localizadas na 
lagoa. 

 

As temperaturas médias mensais das águas do fundo da lagoa foram: 28,3°C 

(jun/01), 28,5°C (ago/01), 28,9°C (out/01), 27,7°C (dez/01) e 28,7°C (fev/02) (Figura 26).  

Em dezembro, a média mensal foi a mais baixa, enquanto que no mês de fevereiro, a mais 

alta.  A média das águas do fundo da lagoa foi 28,4° C.  A maior amplitude mensal nas águas 

do fundo da lagoa foi observada no mês de outubro (0,9) e a menor no mês de dezembro 

(0,2). 
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FIGURA 26 – Variação da temperatura nas águas do fundo da lagoa nas estações 2,4,5 e 6. 

 

As diferenças entre as amplitudes das águas superficiais e de fundo foram 

pequenas, variaram de 0,9 a 1,8.  As temperaturas das águas superficiais, em geral, foram 

superior ou igual às temperaturas de fundo, sendo a maior diferença observada entre as duas 

camadas (superfície e fundo) de 0,7°C (Figura 27).  Esta pequena diferença atribui-se à ação 

dos ventos, que por se tratar de um corpo d’água de pequena profundidade (máxima de 4,5 

m) inserido em uma região litorânea submetida à ação constante dos ventos, conseguem 

homogeneizar coluna d’água.  Esta ação torna-se mais marcante uma vez que o Lagamar do 

Cauípe tem uma forma alongada, possui uma área extensa e perpendicular à linha de costa e 

posiciona-se obliquamente à direção dominante dos ventos (E/SE). A diferença de 

temperatura entre superfície e fundo não foi relevante, podendo-se afirmar que não foi 

observada estratificação térmica. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 27 – Comparação entre as médias mensais das temperaturas nas águas superficiais e do 
fundo da lagoa. 
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Segundo Esteves (1998), nos lagos em que ocorrem distribuições uniformes de 

temperatura na coluna d’água, a propagação do calor através da massa líquida é favorecida 

pela quase igualdade da densidade entre as camadas, oferecendo uma pequena resistência à 

mistura da coluna d’água pela ação dos ventos. 

Comparando a média mensal da temperatura da água na lagoa com a temperatura 

nas estações à montante e à jusante da mesma, constatamos que não houve variação 

significativa durante o período de estudo (Figura 28).  Em agosto, a temperatura foi 

praticamente a mesma nos três ambientes.  Em outubro, a temperatura na estação à montante 

foi ligeiramente superior a da lagoa, que por sua vez foi superior a estação à jusante.  Em 

dezembro, a temperatura na estação à jusante da lagoa  foi superior às duas outras (à 

montante e na lagoa).  Em fevereiro, as águas à montante tiveram uma temperatura superior 

as águas na lagoa e à jusante da mesma.  Conforme comentários anteriores, esta variação na 

temperatura atribui-se aos diferentes horários em que a amostragem foi realizada. 

 

FIGURA 28 – Comparação entre os valores de temperatura nas estações localizadas à 
montante e à jusante da lagoa e a média mensal da lagoa.  

 

7.2.3 Material em Suspensão (MES)  
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autóctone.  O alóctone, provém dos processos naturais e/ou antrópicos devido à erosão da 

bacia de drenagem, podendo ser aumentada no período chuvoso.  O autóctone é o seston e o 

material do sedimento de fundo.  É um parâmetro necessário a caracterização de um recurso 

hídrico, por afetar a coluna d’água ocasionando aumento da turbidez, diminuição da 
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penetração da luz e calor e, conseqüentemente, redução da atividade fotossintética, além de 

atuar como suporte para nutrientes químicos, inseticidas, herbicidas, metais pesados, bactérias 

e vírus. 

A concentração de material em suspensão nas águas superficiais da lagoa variou 

de 3 a 290 mg.L-1, com média de 91,05 mg.L-1 (Figura 29).  As médias mensais foram 82,36 

mg.L-1(jun/01), 10,73 mg.L-1(ago/01), 26,80 mg.L-1(out/01), 194,03 mg.L-1(dez/01) e 141,33 

mg.L-1(fev/02).  As maiores concentrações foram observadas nos meses de dezembro e 

fevereiro.  A maior amplitude mensal foi observada no mês de dezembro (288,71 mg.L-1) 

A estação 11, durante o período de estudo, apresentou as menores concentrações, 

fato atribuído a pequena profundidade, que variou de 0,50 a 0,60 m e a proximidade com o 

mar.  A estação em que foi observada a maior média mensal foi a estação 2  (119,95 mg.L-1) 

com profundidade média de 2,50 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 29 – Variação da concentração de material em suspensão nas águas superficiais da lagoa. 
 

A concentração de material em suspensão nas estações em que foram realizadas 

amostragens de água no fundo da lagoa variou de 23 a 282,14 mg.L-1, com média de 123,71 

mg.L-1 (Figura 30).  As médias mensais foram 92,50 mg.L-1(jun/01), 32,75 mg.L-1 (ago/01), 

118,55 mg.L-1(out/01), 226,56 mg.L-1(dez/01) e 148,19 mg.L-1 (fev/02). 
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FIGURA 30 – Variação da concentração de material em suspensão nas águas do fundo da lagoa, 
nas estações 2,4,5 e 6. 

 

A média, envolvendo dados de superfície e fundo, do período de estudo foi de 

107,38 mg.L-1.  Valores altos quando comparados com os dados obtidos por Gomes (1998) ao 

estudar a Lagoa de Uruaú, litoral leste do Estado do Ceará, onde as médias mensais foram de 

3,5 mg L-. 

De um modo geral, os valores de fundo foram maiores do que os de superfície 

(Figura 31), como era de se esperar, tendo em vista que com o tempo as partículas tendem a 

se sedimentar.  Moschini-Carlos et al. (1998), em estudos realizados em uma baia marginal ao 

rio Paranapanema, os maiores valores de material em suspensão referem-se aos valores de 

fundo.  As menores amplitudes nas águas superficiais e do fundo da lagoa, foram observadas 

nos meses de agosto (17,00 mg.L-1) e fevereiro (19,66 mg.L-1), respectivamente.  A maior 

amplitude mensal nas águas superficiais foi observada no mês de dezembro (288,71 mg.L-1), 

enquanto que nas águas do fundo da lagoa em outubro (124,24 mg.L-1). 
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FIGURA 31 – Comparação das médias mensais do material em suspensão das águas superficiais e 
de fundo da lagoa. 

 

As menores concentrações, tanto para as águas superficiais quanto para as do 

fundo da lagoa, foram observadas nos meses de junho, agosto e outubro.  Sendo que, a menor 

média mensal tanto nas águas superficiais quanto nas águas do fundo da lagoa foi observada 

no mês de agosto, mês em que não foi registrada precipitação.  As maiores concentrações 

ocorreram em dezembro. 

O mês de dezembro corresponde ao final do período de estiagem (pluviosidade de 

15,6 mm) e fevereiro, ao início do período chuvoso (pluviosidade de 48,0 mm, tendo sido 

registradas 254,4 mm no mês de janeiro).  Sendo a lagoa estudada de pequena profundidade, a 

grande quantidade de material em suspensão, no mês de dezembro, pode ser explicado pela 

atividade dos ventos, quando foi registrada a maior velocidade do período de estudo (5 m/s).  

O material deve ser proveniente da ressuspensão da camada superficial dos sedimentos 

provocada pela circulação da água e favorecendo o transporte de partículas eólicas 

provenientes das dunas.  O processo de ressuspensão contribui para a ciclagem da matéria 

orgânica e inorgânica, dependendo da sua composição química na superfície do sedimento e 

da intensidade de homogeinização da coluna d’água (NICHOLS & ALLEN, 1981). 

Em fevereiro, com o início das chuvas, estas lavam o solo da bacia de drenagem, 

carreando para o corpo d’água material alóctone, aumentando, assim, a concentração de 

material em suspensão.  Oliveira & Calheiros (1998), em estudos realizados no Pantanal, 

verificaram que as descargas de nutrientes e sólidos suspensos aumentaram em média 70% no 

período de enchente, mostrando a grande entrada de material alóctone proveniente das áreas 

adjacentes. 
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Na estação localizada à montante da lagoa, com pequena profundidade (variou de 

0,40 a 0,70 m), a concentração de material em suspensão encontrada foi alta, aumentando de 

agosto (81,00 mg.L-1) a dezembro (203,14 mg.L-1).  Esta estação fica próxima à estrada 

havendo circulação de pessoas, sendo geralmente utilizada para dessedentação de animais.  

Os animais, geralmente, entram na água provocando a ressuspensão do material na interface 

sedimento-água.  Com as chuvas, no mês de fevereiro, aumentou o volume d’água, levando a 

redução da concentração do material em suspensão nesta estação (34,09 mg.L-1). 

Na estação localizada à jusante d a lagoa, a maior concentração foi observada em 

junho (40 mg.L-1).  Observou-se uma diminuição de agosto a dezembro (8,00 - 7,59 – 7,59 

mg.L-1), voltando a subir em fevereiro (8,95 mg.L-1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 32 – Comparação entre os valores de material em suspensão nas estações 

localizadas à montante e à jusante da lagoa e a média mensal da lagoa. 
 

Comparando a concentração média mensal do material em suspensão na lagoa com 

as concentrações nas estações à montante e à jusante da mesma, pode-se observar que nos 

meses de agosto e outubro a concentração na estação à montante foi bem superior aos valores 

encontrados na lagoa e na estação à jusante da mesma (Figura 32).  No mês de dezembro, as 

concentrações na estação à montante e na lagoa foram próximas, embora que na primeira a 

concentração tenha sido superior e a concentração na estação à jusante da lagoa tenha sido 

bem menor.  Em fevereiro, observamos que a concentração média na lagoa foi bem superior 

as concentrações nas duas outras estações.  Na estação localizada à jusante da lagoa, durante o 

período de estudo, foram observadas as menores concentrações de material em suspensão.  

Este fato é atribuído a um represamento localizado antes desta estação que retém o material 

que deveria ser transportado para o mar feito com sacos de areia pelos donos das barracas. 
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7.2.4 Transparência 

 

A transparência da água mostra a capacidade de penetração da luz e depende dos 

materiais particulados em suspensão e das substâncias dissolvidas no corpo d’água.  As 

partículas em suspensão são responsáveis pela cor aparente da água.  A cor verdadeira é 

decorrente da quantidade e do tipo de substâncias orgânicas e inorgânicas dissolvidas na água. 

Sob o ponto de vista ótico, a transparência da água pode ser considerada o oposto 

da turbidez (ESTEVES, 1998), sendo a profundidade de desaparecimento do disco de Secchi 

inversamente proporcional à quantidade de compostos orgânicos e inorgânicos na coluna 

d’água (PREISENDORFER, 1986 apud ESTEVES, 1998). 

Durante o período de estudo, as maiores transparências foram observadas nos 

meses de junho e outubro, com médias mensais de 0,23 m e 0,21 m, respectivamente.  Os 

menores valores foram observados nos meses de dezembro e fevereiro, com médias mensais 

de 0,13 e 0,15 m (Figura 33).  De um modo geral, os valores da transparência foram baixos, 

permitindo inferir que houve atenuação da luz na coluna d’água, uma vez que a área de estudo 

é próxima ao equador, onde a insolação média mensal durante o período de estudo foi de 

298,4 h (Anexo B). 

FIGURA 33 – Variação da transparência do disco de Secchi nas estações localizadas na lagoa. 

 

Nem toda a radiação que atinge a superfície da água consegue penetrá-la.  Parte 

desta radiação é refletida para a atmosfera.  Ao penetrar na coluna d’água, a radiação sofre 
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alterações, tanto na intensidade quanto na qualidade espectral.  Parte da radiação é absorvida e 

transformada em outras formas de energia, como a química pela fotossíntese e a calorífica 

pelo aquecimento da água.  Outra parte da radiação que penetra na coluna d’água, sofre o 

fenômeno de dispersão.  As substâncias dissolvidas e o material em suspensão são os 

principais fatores de dispersão no meio líquido.  A absorção e a dispersão são os dois fatores 

principais, responsáveis pela atenuação da radiação com a profundidade nos ecossistemas 

aquáticos (ESTEVES, 1998). 

Utilizando a equação 1 de Poole & Atkins (1929 apud ESTEVES, 1998), pode-se 

calcular o coeficiente de atenuação utilizando-se a profundidade do disco de Secchi em 

metros. 

 

k  =  1,7/ S                                            Equação 1 

 

onde: k     =  coeficiente de atenuação da luz incidente (m-1); 

1,7  =  constante;  

S     =  profundidade do disco de Secchi (m). 

 
A profundidade média do disco de Secchi, durante o período de estudo, foi 0,18 

m.  Utilizando-se essa profundidade na equação 1, obtem-se o valor de 9,44 m-1 para o 

coeficiente de atenuação.  De acordo os limites dos coeficientes de atenuação em diferentes 

tipos de lagos temperados, segundo Howard-Williams & Vicente (1984 apud ESTEVES, 

1998), pode-se enquadrar a lagoa como túrbida, cujos valores estão compreendidos entre 0,34 

e 35,30 m-1. 

Os principais fatores que ocasionaram a diminuição da transparência na coluna 

d’água foram o aumento do material em suspensão, através do carreamento de material 

aloctone durante o período de precipitação e a ressuspensão do material do sedimento, 

promovido pelos ventos devido a pequena profundidade do lago.  Pode ser citado também, 

como fonte de turbulência na água, a presença constante de pescadores com seus instrumentos 

de pesca.  A transparência variou inversamente com a concentração de material em suspensão 

(Figura 34).  Nas estações em que as profundidades são menores, a transparência foi total 

(Figura 35). 

Estudos realizados na bacia do alto Taquari (MS), verificaram que as descargas de 

nutrientes e sólidos suspensos aumentaram em média 70% no período de enchente, mostrando 
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a grande entrada de matéria alóctone proveniente das áreas adjacentes (OLIVEIRA & 

CALHEIROS, 1998). 

Os ventos contribuem para a diminuição da transparência da coluna d’água 

promovendo a ressuspensão dos sedimentos que é influenciada pelas características 

morfométricas da lagoa, área superficial, profundidade, a razão entre a área superficial e a 

profundidade, bem como o índice de desenvolvimento de margens (FREIRE, 2000). Nos 

lagos pouco profundos, suas águas são facilmente misturadas pelo vento, aumentando os 

valores de atenuação de luz (NOGUEIRA & RAMIREZ, 1998). 

 

FIGURA 34 – Variação do material em suspensão com a transparência da água. 

FIGURA 35 – Comparação entre a profundidade média e a transparência média nas estações de 
amostragem. 
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Estudos realizados em algumas lagoas costeiras do município de Macaé-RJ, 

mostraram que as mesmas possuem pouca profundidade e alta turbulência, especialmente na 

camada superior da coluna d’água, refletindo baixos valores para o disco de Secchi, fato 

atribuído a ressuspensão dos sedimentos (ESTEVES et al., 1983).  Outros autores, como 

Araujo et al. (2000), Rosas et al. (1990) e Moschini-Carlos et al. (1998), também encontraram 

baixos valores de transparência, devido à pequena profundidade dos corpos d’água e a ação 

dos ventos que promovem a ressuspensão do sedimento do fundo da lagoa.  

Esteves et al. (1984), ao estudarem 14 lagoas costeiras situadas no litoral do 

Estado do Rio de Janeiro verificaram que, nas lagoas de água doce, a transparência medida 

através do disco de Secchi variou de 0,4 a 2,0 m.  Sendo que os menores valores do disco de 

Secchi foram observados nas lagoas cujas águas são ricas em compostos húmicos ou que 

apresentam grande quantidade de material inorgânico em suspensão. 
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7.3 Características Químicas 

 

7.3.1 Potencial Hidrogeniônico (pH) 

 

O potencial hidrogeniônico (pH) da água refere-se à atividade do íon hidrogênio 

(H+), é expresso como o logaritmo do inverso da atividade de H+, em moles por litro, a uma 

dada temperatura e indica o equilíbrio entre ácido e base (WETZEL, 1983).  Seu valor nas 

águas naturais é regulado, principalmente, pelo ciclo inorgânico do carbono (CO2 – HCO3
- - 

CO2-
2), sendo que cada espécie vai predominar em uma determinada faixa de pH (ESTEVES, 

1998). 

O pH é um fator limitante à colonização dos ecossistemas aquáticos pelos 

organismos (THIENEMANN, 1918 apud ESTEVES, 1998).  Pode influenciar na composição 

de espécies de animais e vegetais do ambiente aquático e afetar a disponibilidade de 

nutrientes e a toxidez relativa de elementos traços devido às alterações no potencial de oxido-

redução da água (PINHEIRO, 1987 apud OLIVEIRA, 2001). 

É uma variável difícil de se interpretar devido ao grande número de fatores que 

podem influenciá-la, como reações biológicas.  Por exemplo: durante o processo de 

fotossíntese há consumo de CO2, ocasionando diminuição deste composto no meio e 

consequentemente aumento do pH.  Outras reações que produzem um ligeiro aumento do pH 

são: desnitrificação do nitrato a nitrogênio molecular e redução do sulfato a sulfeto.  Por outro 

lado, durante a respiração dos microorganismos há liberação de CO2, fazendo com que haja 

um aumento deste composto, ocasionando diminuição do pH.  A degradação da matéria 

orgânica, a fermentação microbiana do metano, a nitrificação do íon amônio, também 

provocam a formação do CO2 (WETZEL, 1983). 

No mês de junho, que corresponde ao final do período chuvoso, esse parâmetro 

apresentou a maior média mensal.  O menor valor encontrado (5,0) ocorreu em outubro, na 

estação 11, onde foram observadas algumas algas, sendo atribuído à presença das mesmas.  A 

maior amplitude mensal foi observada no mês de outubro (1,5).  Não foi observada alteração 

no pH nas águas superficiais nas estações 1, 7, 9 e 10, durante o período de estudo (Figura 

36).  As maiores amplitudes (1,0) ocorreram nas estações 3 e 11.  Nas demais estações (2, 4, 

5, 6 e 8) a amplitude observada foi 0,5.  A diminuição de uma unidade no pH (1,0) eqüivale 

ao aumento de 10 vezes na concentração de H+ no meio ambiente e resulta em mudanças na 

vida dos organismos que habitam o meio.  
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FIGURA 36 – Variação do pH nas águas superficiais da lagoa. 
 

Nas águas do fundo da lagoa a variação foi de 5,5 a 6,0.  Nas estações 5 e 6 não 

houve variação no pH durante o período de estudo (Figura 37). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FIGURA 37 – Variação do pH nas águas do fundo da lagoa, nas estações 2,4,5 e 6. 
 

De um modo geral, as águas das estações apresentaram-se levemente ácidas, com 

o pH variando de 5,5 a 6,5 com média de 5,6.  Os valores de pH encontrados estão próximos 

aos valores encontrados por Gomes (1998) na lagoa de Uruaú, localizada no litoral leste do 

Estado, onde foi verificada uma variação de 5,3 a 6,7 do pH, com média de 6,1. 

Segundo Mercadante et al. (1996 apud GOMES, 1998), as águas da chuva 

possuem uma alta concentração de CO2 livre proveniente da atmosfera, tornando-se 

ligeiramente ácida.  O pH das águas da chuva variou de 5 a 6 (ESTEVES, 1998).  Quando a 
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água da chuva se mistura a da lagoa ocasiona um decréscimo nos valores de pH do corpo 

d’água.  No entanto, não foi observada variação sazonal nas águas do Lagamar do Cauípe. 

A diminuição do pH na água pode ter como causa o CO2 proveniente da 

atmosfera.  Este entra no ecossistema aquático por difusão, podendo combinar-se com a água 

dando origem ao H2CO3, que por ser instável, dissocia-se em íons hidrogênio (H+) e íons 

bicarbonatos (HCO3
-), levando a uma diminuição do pH da água (ESTEVES, 1998).  Um 

outro fator que contribui para os baixos valores de pH é a natureza ácida do solo onde está 

inserida a lagoa em estudo.  Os solos formados por areias quartzosas distróficas, encontradas 

ao longo do litoral cearense, apresentam baixos valores de pH, variando de 4,7 a 5,5 (PMF, 

1992).  Esta última argumentação parece ser a mais provável, uma vez que as concentrações 

de bicarbonato encontradas na lagoa foram muito baixas. 

Esteves et al. (1983), estudando algumas lagoas costeiras do município de Macaé-

RJ, encontraram valores de pH que variaram de 2,7 a 8,2.  Os valores mais baixos foram 

observados em lagoas com altas concentrações de compostos húmicos. 

Ao caracterizarem 14 lagoas costeiras situadas no litoral do Estado do Rio de 

Janeiro, Esteves et al. (1984) encontraram valores de pH que variaram de 4,4 a 9,4 nas lagoas 

de água doce.  As lagoas ricas em compostos húmicos apresentaram características ácidas.  

Segundo Wetzel (1975 apud Nechi et al.,2000), o pH ácido e o teor moderado de OD podem 

ser devido à drenagem ineficiente dos ambientes de campos rupestres, ocasionando acúmulo 

de material parcialmente decomposto, especialmente ácidos orgânicos (húmicos e fúlvicos) e 

aumentando o consumo de oxigênio. 

Como vemos nos exemplos citados, as lagoas ricas em compostos húmicos 

possuem pH ácido, levando-nos a crer que esta também seja a realidade da lagoa em estudo. 

Não foram observadas variações significativas de pH entre as camadas de água 

superficial e de fundo.  A homogeneidade vertical do pH pode estar associada a 

desestratificação térmica da coluna d’água.  Quando houve diferença entre as camadas 

superficiais e de fundo, os menores valores foram observados nas águas do fundo (Figura 38).  

Este fato também foi observado por Moschini-Carlos et al. (1998). 
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FIGURA 38 – Variação de pH médio nas águas superficiais e no fundo na lagoa, nas 
estações 2,4,5 e 6. 

 

A média do pH nas águas da lagoa esteve igual ou superior às águas à montante e 

à jusante da mesma (Figura 39).  Os valores médios de pH nas estações à montante e à jusante 

da lagoa foram semelhantes, não sendo observada nenhuma variação.  Os valores médios da 

lagoa diminuíram de agosto a fevereiro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 39 – Comparação do pH médio nas águas da lagoa com o pH das estações à 
montante e à jusante da mesma. 

 

A faixa de pH considerada ótima encontra-se entre 6 e 9.  Valores abaixo ou 

acima desta faixa podem ocasionar efeitos tóxicos aos organismos aquáticos ou efeitos 

adversos para a produtividade natural do reservatório (PROENÇA & BITTENCOURT, 1994 

apud OLIVEIRA, 2001).  Segundo Saunders III & Lewis Jr. (1988 apud SILVA et al., 1998), 

os danos aos organismos começam quando o pH está abaixo de 6,0.  Quando atinge valores 

inferiores a 5,0 provoca o desaparecimento da vida aquática normal. 
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Ocorre captação de água para abastecimento da comunidade de Pitombeira, 

próximo a estação 1.  Durante o período de estudo, a média nesta estação foi 5,5.  Para fins de 

potabilidade, a Portaria N° 1469/2000, estabelece que o pH, no sistema de distribuição deve 

estar compreendido na faixa de 6,0 a 9,5, enquanto que a OMS estabelece uma faixa de 6,5 a 

8,5.  Durante a pesquisa, os valores de pH variaram de 5,5 a 6,5 com média de 5,6, valores 

abaixo do permitido para consumo humano, devendo a população ser esclarecida que não 

devem utilizar a água da lagoa para este fim. 

 

7.3.2 Condutividade Elétrica 

 

A condutividade elétrica da água é um valor que representa a propriedade de 

conduzir a corrente elétrica em um sistema aquoso que possua íons dissolvidos.  É 

proporcional à concentração de substâncias ionizadas dissolvidas.  Assim, pode ser 

relacionada com o teor de sólidos dissolvidos através do emprego de um fator empírico que 

varia dependo dos compostos solúveis presentes.  Em ecossistemas aquáticos tropicais, os 

valores de condutividade estão mais fortemente ligados às características geoquímicas das 

bacias de drenagem e às condições climáticas regionais, do que com seu estado trófico 

(ESTEVES, 1998). 

A condutividade elétrica média do período de estudo foi 285,6 µS/cm.  Nas águas 

superficiais a condutividade variou de 192,0 µS/cm a 338,0 µS/cm (Figura 40).  As médias 

mensais nos meses de junho, agosto, outubro, dezembro e fevereiro foram 215,1 µS/cm, 250,0 

µS/cm, 290,9 µS/cm, 318,1 µS/cm, e 318,9 µS/cm , respectivamente.  A menor média mensal 

foi observada em junho, enquanto que a maior em fevereiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 40 – Variação da condutividade elétrica nas águas superficiais da lagoa. 
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Nas águas do fundo da lagoa a variação da condutividade elétrica foi de 162,0 a 

373 µS/cm.  As médias mensais nos meses de junho, agosto, outubro, dezembro e fevereiro 

foram 245,5 µS/cm, 258,0 µS/cm, 300,0 µS/cm, 330,4 µS/cm, e 328,8 µS/cm , 

respectivamente.  A menor média mensal foi observada em junho, enquanto que a maior em 

dezembro (Figura .41). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 41 – Variação da condutividade elétrica nas águas do fundo da lagoa, nas estações 
2, 4, 5 e 6. 

 

Os valores mais baixos de condutividade elétrica foram encontrados no mês de 

junho.  Este mês corresponde ao final do período chuvoso, onde há uma diluição dos sais 

dissolvidos e a quantidade de material carreado para a lagoa é menor quando comparado ao 

início do período chuvoso.  Também se deve considerar que as condições climáticas neste 

mês são favoráveis (temperatura do ar e insolação solar baixas em relação aos outros meses de 

estudo) (ANEXO B). 

Em dezembro, mês em que a temperatura e a insolação foram altas, ocorre maior 

evaporação, aumentando a concentração dos sais dissolvidos, fato observado pelos altos 

valores de condutividade elétrica.  No mês de fevereiro, que corresponde ao início do período 

chuvoso, encontramos uma média mensal na superfície de 318,9 µS/cm e 328,8 µS/cm no 

fundo, valores altos, uma vez que a evaporação acumulada foi a menor do período de estudo 

(58,2 mm) e a insolação acumulada foi baixa (211,4 h) em relação aos outros meses de 

estudo.  Este fato é atribuído ao carreamento de material provocado pelas primeiras chuvas do 

ano que lava o solo da bacia hidrográfica. 

Rosas et al. (1990) encontraram valores de condutividade elétrica mais elevados 

na estação chuvosa devido ao carreamento de material do meio terrestre para o ambiente 

aquático.  Moschini-Carlos et al. (1998) encontraram um padrão sazonal de variação da 
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condutividade elétrica observado ao longo do período de estudo.  A condutividade variou de 

36,7 µS/cm (jan/94) a 68,4 µS/cm (ago/93 e jul/94).  Segundo o autor, a variação da 

condutividade pode ser explicada em função da precipitação.  No período de maior 

precipitação, um grande volume de água entra no sistema provocando diluição.  Valores 

semelhantes aos da lagoa em estudo (300 a 400 µS. cm-1) foram encontrados por Araújo et al. 

(2000) na lagoa de Extremoz – RN.  Os autores consideraram os valores estáveis durante o 

período de amostragem, com pequena variação atribuída à composição química da formação 

rochosa da região. 

O padrão de distribuição da condutividade elétrica no perfil vertical, está 

intimamente relacionado com o padrão de estratificação térmica e sua duração (ESTEVES, 

1998).  Durante todo o período de amostragem, não foram observadas diferenças 

significativas entre os valores das águas superficiais e do fundo da lagoa (Figura 42), assim 

como aconteceu com os valores da temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 42 – Comparação entre as condutividades elétricas médias das águas superficiais 

e do fundo da lagoa, nas estações 2, 4, 5 e 6. 
 

Comparando a água da lagoa com as águas das estações localizadas à montante e 

à jusante da mesma, pode-se observar que as águas da estação à montante, nas quatro 

campanhas realizadas, tiveram valores superiores aos da lagoa.  As águas da lagoa e da 

estação à jusante da mesma tiveram valores próximos nas campanhas dos meses de agosto e 

outubro.  Em agosto, a condutividade elétrica nas águas da lagoa foi inferior a da estação à 

jusante, ocorrendo o inverso em fevereiro (Figura 43). 
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FIGURA 43 – Comparação da condutividade elétrica média nas águas superficiais da 

lagoa com a condutividade nas estações à montante e à jusante da 
mesma. 

 

Para irrigação, a fim de evitar salinização dos solos, os valores adequados de 

condutividade elétrica da água devem ser inferiores a 750 µS.cm-1 (REICHARDT, 1978 apud 

PRIMAVESI, 2000).  Com relação ao aspecto de dessedentação de bovinos o valor 

considerado nocivo é de 16,4 µS/cm (NRC, 1976 apud PRIMAVESI et al., 2000).  Baseando-

se nestes autores, pode-se inferir que as águas do Lagamar do Cauípe podem ser usadas para 

irrigação na agricultura, por apresentar valores de condutividade abaixo de 750 µS/cm.  No 

entanto, com relação a dessedentação de bovinos a água é considerada nociva, pois em todos 

os pontos de coleta, os valores de condutividade elétrica estiveram acima de 16,4 µS/cm. 

Segundo Primavesi et al. (2000), a condutividade diferenciou bem os pontos de 

coleta na microbacia hidrográfica do Ribeirão Canchim, fato também observado por outros 

autores.  Na lagoa em estudo, não foi observada variação significativa entre as estações de 

amostragem, podendo-se afirmar que a água da lagoa tende a ser homogênea, quanto à 

condutividade elétrica. 

Um estudo realizado na bacia hidrográfica do Ribeirão do Feijão, no centro-leste 

do Estado de São Paulo, mostrou uma variação da condutividade elétrica de 15,88 a 121,33 

µS/cm, sendo considerada, pelos pesquisadores, uma água com altos teores de eletrólitos 

(RIOS & CALIJURI, 1995 apud SILVA et al. ,1998).  Na lagoa em estudo a condutividade 

elétrica variou de 162,0 µS/cm a 400 µS/cm, sendo considerada uma água com altos teores de 

eletrólitos.  Bozelli (1992 apud GOMES 1998) atribui a elevada condutividade das lagoas 

situadas em planícies costeiras ao fornecimento de consideráveis quantidades de íons do mar 

através do spray marinho e, em menor escala, ao lençol freático.  Vale a pena ressaltar que a 
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mesma possui uma condutividade inferior às lagoas do litoral cearense.  Gomes (1998) 

estudando a lagoa de Uruaú, litoral oeste do Ceará, encontrou valores que variaram de 1.200 a 

3.650 µS/cm.  

 

7.3.3 Salinidade 

 

A salinidade corresponde à concentração de sais dissolvidos na água.  A unidade 

utilizada é a Unidade de Salinidade Prática (UPS) e expressa o peso em gramas dos sais 

presentes em 1000 g de água. 

Nas águas superficiais da lagoa a concentração de salinidade variou de 0,07 UPS 

(jun/01) a 0,21 UPS (dez/01), com média de 0,13 UPS.  A maior variação mensal entre as 

estações foi observada em fevereiro (0,09 UPS).  A menor, ocorreu em agosto, com 

amplitude de 0,02.  Observa-se que houve um aumento na concentração de salinidade de 

junho a dezembro, com uma pequena diminuição em fevereiro, devido, provavelmente, a 

diluição das águas pelas chuvas (Figura 44).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 44 – Variação da salinidade nas águas superficiais da lagoa. 
 

Como observado com a condutividade, esperava-se que houvesse uma 

diminuição considerável da salinidade com o aporte de água proveniente das chuvas.  Porém, 

como as primeiras chuvas do ano lavam o solo da bacia de drenagem, trazendo consigo sais, 

não sendo observada muita variação na concentração deste parâmetro no início da estação 

chuvosa. 
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A variação da salinidade nas águas do fundo da lagoa teve um comportamento 

semelhante ao observado nas águas superficiais.  Observa-se que houve um aumento da 

salinidade de junho a dezembro, com uma pequena diminuição em fevereiro (Figura 45).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 45 – Variação da salinidade nas águas do fundo da lagoa, nas estações 2, 4, 5 e 6. 
 

As variações da salinidade nas águas superficiais e do fundo da lagoa foram bem 

próximas, não sendo observada estratificação de salinidade, apesar da média das águas do 

fundo da lagoa terem sido ligeiramente superiores à média das águas superficiais (Figura 46). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 46 – Comparação entre as salinidades médias das águas superficiais e do fundo da 

lagoa. 
 

Na estação localizada à montante da lagoa, a menor concentração de salinidade 

foi observada em outubro (0,15 UPS) e a maior em dezembro (0,25 UPS), com média de 0,19 

Salinidade

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

2 4 5 6

Estações

Sa
lin

id
ad

e 
(U

PS
)

jun/01

ago/01
out/01

dez/01
fev/02

Salinidade

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

jun ago out dez fev

Meses

Sa
lin

id
ad

e 
(U

PS
)

superfície

média -
superfície
fundo

média - fundo



 

 

105

UPS.  Na estação localizada à jusante da lagoa, a menor concentração foi observada em junho 

(0,07 UPS) e a maior dezembro (0,17 UPS), com média de 0,11 UPS.  Em fevereiro, nas duas 

estações foi observada uma diminuição da concentração em relação ao mês anterior, 

provavelmente devido ao efeito diluidor das águas pluviais.  A salinidade nas águas da lagoa, 

como foi apresentado anteriormente, aumentou de agosto a dezembro, tendo sido observado 

uma pequena redução em fevereiro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 47 – Comparação da salinidade média nas águas da lagoa com a salinidade 
nas estações à montante e à jusante da mesma. 

 

Não foi observada variação sazonal da concentração da salinidade das águas 

superficiais (Figura 48).  No período seco, a salinidade comportou-se mais homogênea nas 

estações, não sendo observada variação significativa entre as estações.  No entanto, no 

período chuvoso, observa-se uma maior variação da salinidade entre as estações. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 48 – Comparação das concentrações médias de salinidade do período seco e 

período chuvoso nas águas superficiais da lagoa. 
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A Resolução do CONAMA N° 20/86 faz o enquadramento dos corpos d’água do 

Território Nacional.  Segundo esta resolução, as águas podem ser classificadas em doce, 

salobra e salina, de acordo com sua salinidade.  As águas doces possuem salinidade igual ou 

inferior a 0,50 UPS, as águas salobras com salinidade compreendida entre 0,50 UPS e 30 UPS 

e as águas consideradas salinas com salinidade igual ou superior a 30 UPS. 

Conforme os dados de salinidade observados, durante o período de estudo, as águas 

na estação localizada à montante da lagoa (cuja variação foi de 0,15 a 0,25 UPS), as águas da 

lagoa, tanto superficiais quanto do fundo, (que variaram de 0,07 a 0,21 UPS), bem como as 

águas na estação localizada à jusante da lagoa (que variou de 0,07 a 0,17 UPS) são 

consideradas água doce, uma vez que os valores de salinidade encontrados foram inferiores a 

0,50 UPS. 

 

7.3.4 Oxigênio Dissolvido (OD) 

 

Dentre os gases dissolvidos na água, o oxigênio (O2) é um dos mais importantes 

na dinâmica e caracterização de ecossistemas aquáticos.  De acordo com Wetzel (1983), a 

solubilidade e disponibilidade de alguns nutrientes inorgânicos estão diretamente relacionadas 

à distribuição do oxigênio no ambiente aquático (FARJALLA et al., 1999). 

A concentração do oxigênio é importante para o desenvolvimento dos organismos 

aquáticos, uma vez que participa intensamente nos processos físicos, químicos e bioquímicos 

da água (atividade metabólica dos organismos).   

As principais fontes de oxigênio para um corpo d’água são: difusão, a partir da 

atmosfera; produção através da fotossíntese e a entrada de água com maior quantidade de 

oxigênio, proveniente das chuvas ou de algum afluente.  A diminuição deste gás na água 

deve-se a decomposição da matéria orgânica, perdas para a atmosfera, respiração dos 

organismos aquáticos e oxidação de íons metálicos (ESTEVES, 1998). 

Devido às condições climáticas, os organismos aquáticos de regiões tropicais 

dispõem de menos oxigênio do que os que habitam regiões temperadas, pois a temperatura 

influencia a concentração de OD na coluna d’água (ESTEVES, 1998).  Nestas regiões, a 

distribuição vertical do oxigênio é determinada, principalmente, pelas altas temperaturas e 

pelas características morfométricas do corpo d’água.  A temperatura, geralmente alta, é 

responsável pelos déficits de oxigênio no hipolíminio resultando perfis do tipo clinogrado, 

onde ocorre a redução da concentração de oxigênio no hipolíminio (ESTEVES, 1988). 
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As concentrações de OD nas águas superficiais variaram de 5,87 mg.L-1 (jun/01) a 

9,53 mg.L-1 (ago/01 e dez/01), com média de 7,60 mg.L-1 (Figura 49).  As médias mensais 

nos meses de junho, agosto, outubro, dezembro e fevereiro foram 6,41 mg.L-1, 7,57 mg.L-1, 

7,92 mg.L-1, 8,39 mg.L-1 e 7,90 mg.L-1, respectivamente.  A maior variação mensal nas águas 

superficiais, entre as estações, foi observada em outubro, cuja amplitude foi de 3,35.  A menor 

ocorreu em junho com amplitude de 0,92.  Pode-se verificar um aumento nas concentrações 

de junho a dezembro.  Em dezembro, foi observada a maior concentração do período de 

estudo, ocorrendo uma pequena redução em fevereiro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FIGURA 49 – Variação da concentração de oxigênio dissolvido nas águas 
superficiais da lagoa. 

 

As concentrações nas águas do fundo da lagoa variaram de 6,29 a 9,07 mg.L-1, 

com média de 7,56 mg.L-1 (Figura 50).  Nos meses de junho, agosto, outubro, dezembro e 

fevereiro a concentração média de OD foram 6,57 mg.L-1; 7,26 mg.L-1; 8,56 mg.L-1; 8,10 

mg.L-1 e 7,33 mg.L-1, respectivamente.  A maior variação mensal, entre as estações foi 

observada em fevereiro, cuja amplitude foi de 1,11.  A menor ocorreu em dezembro com 

amplitude de 0,42.  Observa-se um aumento nas concentrações de junho a outubro.  Em 

dezembro e fevereiro, verifica-se um declínio na concentração de OD. 

As concentrações de OD encontrados, segundo Rosas et al. (1990), não 

prejudicam os animais aquáticos.  Estes autores encontraram baixa concentração de O2 (1,69 a 

7,35 mg/L), em estudos realizados na Lagoa do Valadão.  Acreditam que estas concentrações 

não chegam a oferecer obstáculo à produção pesqueira uma vez que alguns peixes conseguem 

sobreviver, por um tempo curto, com concentrações de até 3 mg/L. 
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FIGURA 50 – Variação das concentrações de oxigênio dissolvido nas águas do 
fundo da lagoa, nas estações 2, 4, 5 e 6. 

 

Comparando as concentrações mensais de OD nas águas superficiais e do fundo 

da lagoa, verifica-se que as mesmas tiveram valores próximos nos meses de junho e agosto.  

No mês de outubro, a concentração média das águas do fundo da lagoa foi superior a das 

águas superficiais.  Nos meses de dezembro e fevereiro as concentrações médias das águas 

superficiais passaram a ser superiores às da água do fundo da lagoa (Figura 51). 

De um modo geral, as concentrações nas águas superficiais e do fundo da lagoa 

foram próximas.  As maiores amplitudes encontradas entre as águas superficiais e do fundo da 

lagoa foram 1,85 mg.L-1, (estação 2) e 1,0 mg.L-1 (estação 5) no mês de fevereiro.  Nas 

demais estações a diferença entre superfície e fundo variou de 0 a 0,54 mg.L-1.  De acordo 

com Esteves et al. (1990), em algumas lagunas e lagos costeiros rasos, durante o período em 

que estão submetidos à ação de fortes ventos, tem-se observado perfis do tipo ortogrado, onde 

o oxigênio está presente em toda a coluna d’água. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 51 – Comparação das concentrações de OD entre as água superficiais e 
do fundo da lagoa. 
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A localização da lagoa em uma região aberta e favorável à ação do vento, a 

morfometria relativamente plana da lagoa e o relevo suave nas áreas adjacentes favorecem a 

distribuição homogênea de oxigênio, uma vez que a mesma localiza-se em região costeira, 

com ventos que favorecem a homogeneização da coluna d’água.  As ondas horizontais 

provocadas pelos ventos podem fazer com o oxigênio chegue até as camadas mais profundas. 

Thomann e Mueller (1987) relatam que os ventos desempenham um papel 

fundamental no processo de re-aeração de lagos e reservatórios através da criação de 

movimentos turbulentos aleatórios locais.  Os ventos mais intensos podem provocar a re-

suspensão dos sedimentos, aumentando a concentração de matéria orgânica na coluna d’água, 

ocasionando uma queda na concentração de oxigênio devido à utilização deste gás no 

processo de remineralização da matéria orgânica.  Além disso, os ventos podem promover o 

enriquecimento das águas epilimnéticas com as águas das camadas inferiores de natureza 

eminentemente redutoras (ESTEVES, 1998). 

Na estação localizada à montante da lagoa, a menor concentração foi observada 

no mês de dezembro (4,92 mg.L-1), enquanto que a maior ocorreu em fevereiro (6,46 mg.L-1).  

A média do período foi 5,65 mg.L-1.  Na estação localizada à jusante da lagoa, a concentração 

variou de 6,21 (jun/01) a 11,58 mg.L-1 (out/01), com média de 8,63 mg.L-1 (Figura 52).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 52 - Comparação das concentrações médias de OD na lagoa e as 
concentrações nas estações à montante e à jusante da mesma. 

 

Comparando as concentrações médias da água da lagoa com as concentrações das 

estações situadas à montante e à jusante da mesma, observa-se que as concentrações de OD na 

estação à montante foram as mais baixas.  A concentração média das águas da lagoa 

apresentou-se intermediária entre as concentrações nas estações à montante e à jusante da 
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mesma, principalmente nos meses de agosto, outubro e fevereiro.  Nestes meses as maiores 

concentrações foram observadas na estação à jusante da lagoa.  No mês de dezembro a 

concentração média de OD da lagoa foi superior a da estação à jusante da mesma. 

O Oxigênio Dissolvido, nas estações de amostragem, variou de 4,92 a 11,58 

mg/L.  Esteves et al. (1983), ao realizarem estudos em algumas lagoas costeiras do município 

de Macaé-RJ, encontraram valores de OD variando de 4,02 a 8,93 mg/L.  Os valores mais 

baixos de OD foram encontrados nas lagoas mais ricas em compostos húmicos.  Araújo et al. 

(2000), em pesquisas realizadas na Lagoa de Extremoz, realizaram amostragem em duas 

estações: uma no balneário turístico, onde os valores de OD variaram de 4,6 a 10,0 mg.L-1 e 

outra onde é feita a captação d’água para abastecimento, com valores que variaram de 5,5 a 

9,5 mg.L-1.  Ramirez (1995), em um estudo realizado no Reservatório de Punchiná num 

período de 24 h, em uma estação com 30m de profundidade, encontrou valores de OD que 

variaram de 4,6 mg/L (0:00 h, 30 m de profundidade) a 8,8 mg/L (7:00, na superfície).  A 

média do período diurno foi 6,87 mg/L.  Valor atribuído ao período luminoso que promoveu a 

produção de oxigênio por fotossíntese.  A média dos valores noturnos de OD foi de 5,89 

mg/L, valores atribuídos pela ação do vento que promoveu a oxigenação nas camadas 

superiores. 

De acordo com a Resolução do CONAMA N° 20/86, que faz o enquadramento 

dos corpos d’água do Território Nacional, as águas da lagoa (com média de 7,60 mg.L-1), 

podem ser classificadas como de classe 1, por possuírem concentrações de OD superiores a 6 

mg.L-1
.  

A concentração das águas da estação à montante da lagoa, variou bastante quanto 

à concentração de OD.  Pode ser classificada como classe 1, nos meses de agosto e fevereiro, 

classe 2 em outubro e classe 4 em dezembro.  Na estação à jusante da lagoa, as concentrações 

estiveram sempre superiores a 6 mg.L-1, podendo ser enquadrada como de classe 1. 

De um modo geral, podemos dizer que houve variação das concentrações de 

oxigênio dissolvido nos períodos de estiagem e chuvoso (Figura 53). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

111

FIGURA 53 – Comparação entre as concentrações médias de OD nos períodos de estiagem (ago, out e dez/01) e 
chuvoso (jun/01 e fev/02) das águas superficiais da lagoa. 

 

As menores concentrações foram observadas em junho, final do período chuvoso, 

enquanto que as maiores, nos meses de outubro e dezembro, período seco.  No período 

chuvoso, ocorre uma amenização da temperatura, aumentando a solubilização do oxigênio.  

No entanto, as águas da chuva, ao drenarem as áreas adjacentes, carreiam para a lagoa matéria 

orgânica dissolvida e particulada, aumentando a demanda de oxigênio para degradação desse 

material.  Além disso, o aporte de material, principalmente de natureza abiótica, diminui a 

transparência da água e a intensidade da radiação solar na coluna d’água, levando a redução 

da taxa fotossintética.  Vale ressaltar a presença de animais de pastagem junto às margens da 

lagoa, sendo seus excrementos, uma fonte de material alóctone significativa. 

No período de estiagem, geralmente são encontrados os maiores valores de OD, 

embora possam ocorrer déficits nas camadas inferiores da coluna d’água (ESTEVES, 1998).  

Neste período, a produção de oxigênio é favorecida pelas altas taxas fotossintéticas e pela 

redução da concentração de matéria orgânica, uma vez que a matéria orgânica carreada no 

período chuvoso já foi sedimentada ou decomposta. 

 

7.3.5 Cátions Principais 

 

Os cátions cálcio, magnésio, sódio e potássio, geralmente, estão em maior 

quantidade nos corpos d’água.  Estes cátions são importantes na distribuição dos organismos 

aquáticos que necessitam desses elementos para seus metabolismos (GOMES, 1998). 
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7.3.5.1 Sódio 

 

O sódio é encontrado em quase todas as águas por estar presente numa grande 

quantidade de minerais que possuem uma baixa estabilidade química.  Além disso, seus 

compostos possuem uma solubilidade elevada e uma difícil precipitação na maioria dos 

compostos químicos em que está presente.  É o principal responsável pelo aumento da 

salinidade das águas naturais  .As águas com elevadas concentrações elevadas de sódio são 

prejudiciais à agricultura por reduzirem a permeabilidade do solo.  (FEITOSA & MANOEL 

FILHO, 1997).  Atua no transporte e na troca iônica para os meios intra e extracelular.  As 

algas cianofíceas têm crescimento máximo com concentrações em torno de 40 mg Na+.L 

(WETZEL, 1981). 

A concentração do íon Na+, durante o período de estudo, variou de 21,69 (jun/01) 

a 50,26 mg de Na+.L-1 (fev/02), com média de 39,12 mg de Na+.L-1.  A menor média mensal 

foi observada em junho (28,57 mg de Na+.L-1), enquanto que a maior foi observada em 

fevereiro (49,50 mg de Na+.L-1) (Figura 54).  Em águas naturais doces, a concentração do 

sódio varia de 1 a 150 mg.L-1 (FEITOSA & MANOEL FILHO, 1997). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FIGURA 54 – Variação da concentração média de Sódio nas águas da lagoa. 
 

A concentração de Sódio aumentou de junho a dezembro.  Em fevereiro, os 

valores encontrados foram os mesmos de dezembro, algumas exceções (Figura 54).  Atribuí-

se esta variação a sazonalidade.  Em junho, final do período chuvoso, foi observada a menor 

concentração deste íon, devido à diluição provocada pelas águas da chuva.  Durante o período 
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de estiagem observa-se um aumento na sua concentração.  Em fevereiro, início do período 

chuvoso, espera-se diminuição da concentração, pela diluição das águas das chuvas.  No 

entanto, não foi observada variação em relação ao mês anterior.  Como citado anteriormente, 

as primeiras chuvas lavam o solo levando, para este recurso hídrico, sais existentes na bacia 

de drenagem, não sendo observado diluição dos sais da lagoa.  Uma outra possibilidade é que, 

com o início do período chuvoso, haja aumento do lençol freático.  Como a lagoa está 

localizada próximo ao mar, este passa a influenciá-la. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) permite até 200 mg.L-1, para fins de 

potabilidade (FEITOSA & MANOEL FILHO, 1997).  Os valores encontrados estão abaixo do 

limite estabelecido pela OMS, estando a água, quanto a este parâmetro, dentro dos padrões de 

potabilidade. 

 

7.3.5.2 Magnésio 

 

O magnésio é necessário às plantas por ser um dos principais componentes na 

formação da molécula de clorofila (ESTEVES, 1998).  No corpo humano, ele tem a função de 

converter o açúcar em energia, além de ser necessário para o bom funcionamento dos nervos e 

músculos.  Sua deficiência causa nervosismo e tremores e seu excesso atua como laxante 

(FEITOSA & MANOEL FILHO, 1997). 

FIGURA 55 - Variação da concentração média de Magnésio nas águas da lagoa. 

 

A concentração do íon Mg2+ variou de 1,46 (jun/01) a 4,62 mg. de Mg2+.L-1 

(dez/01), com média de 3,42 mg de Mg2+.L-1.  A menor média mensal foi observada em junho 
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(2,11 mg de Mg2+.L-1), enquanto que a maior, em dezembro (4,03 mg de Mg2+. L-1).  A 

concentração deste íon aumentou de junho a dezembro (Figura 55).  Em fevereiro, observou-

se uma redução na sua concentração.  Atribuí-se esta variação a sazonalidade.  Em junho, 

final do período chuvoso foram observadas as menores concentrações.  Durante o período de 

estiagem, observou-se um aumento na sua concentração.  Em fevereiro, início do período 

chuvoso, diminuição das concentrações ocasionada pela diluição das águas das chuvas. 

 

7.3.5.3 Cálcio 

 

É um dos principais constituintes da água e o principal íon responsável por sua 

dureza.  No corpo humano, o cálcio tem a função de manter os ossos saudáveis, além de atuar 

no mecanismo de coagulação do sangue, controlar os impulsos nervosos e as contrações 

musculares.  Sua carência provoca raquitismo e osteoporose e seu excesso provoca dores 

musculares, fraqueza, sede, desidratação, enjôo e pedra nos rins (FEITOSA & MANOEL 

FILHO, 1997).  Segundo Wetzel (1981), o cálcio atua sobre distintas formas no crescimento e 

dinâmica das populações da flora e fauna das águas doce.  Além disso, interfere no equilíbrio 

do pH no meio aquático (ESTEVES, 1998).  O cálcio é benéfico para a agricultura por 

influenciar o crescimento dos vegetais.  Sua abundância em águas para a irrigação tende a 

favorecer a redução da alta concentração de sódio no solo (FEITOSA & MANOEL FILHO, 

1997). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 56 – Variação da concentração média de Cálcio nas águas da lagoa. 
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A concentração do íon Ca2+ nas águas da lagoa variou de 2,01 mg de Ca2+.L-1 

(ago/02) a 4,41 mg. de Ca2+.L-1 (fev/02), com média de 3,57 mg de Ca2+. L-1.  A menor média 

mensal foi observada em agosto (2,65 mg de Ca2+.L-1), enquanto que a maior em fevereiro 

(4,01 mg de Ca2+.L-1).  Em relação aos cátions Na+, Mg2+ e K+ foi o que apresentou maior 

flutuação (Figura 56). 

 

7.3.5.4 Potássio 

 

O potássio, assim como o sódio tem como principal função o transporte e a troca 

iônica para os meios intra e extracelular (WETZEL, 1981).  Ocorre em pequenas quantidades 

nas águas devido à sua participação intensa em processos de troca iônica, além de ser 

adsorvido pelos minerais de argila (FEITOSA & MANOEL FILHO, 1997).  No corpo 

humano, este cátion, além de regular os batimentos cardíacos, controla os impulsos nervosos e 

as contrações musculares.  Sua carência pode provocar fadiga, baixa de açúcar no sangue e 

insônia e seu excesso, câimbras, fadiga, paralisia muscular e diarréia (FEITOSA & MANOEL 

FILHO, 1997). 

A concentração do íon K+ nas águas da lagoa variou de 0,35 (fev/02) a 0,57 mg. 

de K+.L-1 (fev/02), com média de 0,47 mg de K+.L-1.  A menor média mensal foi 0,43 mg. de 

K+. L-1 (jun e ago/01) e a maior 0,55 mg. de K+. L-1 (dez/01).  Não foi houve variação 

significativa nos meses de junho e agosto.  Observa-se um aumento nas concentrações de 

potássio de agosto a dezembro, com diminuição em fevereiro (Figura 57). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 57 – Variação da concentração média de Potássio nas águas da Lagoa. 
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7.3.5.5 Média dos Cátions Principais 

 

Dos quatro cátions principais, o Sódio foi o que apresentou as concentrações mais 

altas durante todo o período de estudo.  Assim, a lagoa, quanto aos cátions principais, pode 

ser classificada como sódica (Figura 58).  De acordo com Comin (1984), a tendência em 

apresentar a seguinte relação: Na+ > Mg2+ > Ca2+ > K+ , como a observada na lagoa em 

estudo, é comum em lagos de regiões costeiras. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 58 – Comparação entre as concentrações dos cátions principais nas 
águas da lagoa. 

 

Comparando-se as concentrações médias mensais dos cátions principais na lagoa 

e nas estações à montante e à jusante da mesma, observa-se que, na estação localizada à 

montante, a concentração média de sódio foi superior a concentração encontrada na lagoa e à 

jusante da mesma.  As concentrações encontradas na lagoa e na estação à jusante foram 

próximas (Figura 59).  Os Cátions potássio, magnésio e cálcio tiveram concentrações bem 

menores do que o sódio.  Não foi observada diferença significativa destes cátions na lagoa e 

nas estações localizadas à montante e à jusante da mesma. 
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FIGURA 59 – Comparação entre as concentrações médias dos cátions principais 

encontrados na lagoa com duas outras estações: uma localizada à 
montante da lagoa e outra à jusante da mesma. 

 

De um modo geral, as concentrações dos cátions principais tiveram um 

comportamento semelhante, aumentando de junho a dezembro.  Em fevereiro, com algumas 

exceções, houve diminuição.  Atribuí-se esta variação a sazonalidade.  Em junho, final do 

período chuvoso, foram encontradas as menores concentrações, devido à diluição provocada 

pelas águas da chuva.  Durante o período de estiagem, observa-se um aumento nas 

concentrações dos cátions.  Em fevereiro, início do período chuvoso, ocorreu redução nas 

concentrações dos cátions magnésio e potássio, devido à diluição ocasionada pelas águas das 

chuvas.  Não foram observadas reduções significativas nas concentrações dos cátions sódio e 

cálcio.  Provavelmente, por estarem presentes na bacia de drenagem e terem sido carreados 

para a lagoa com as primeiras chuvas.  Uma outra possibilidade é que, com o início do 

período chuvoso, ocorra elevação do lençol freático.  Como a lagoa está localizada próxima 

ao mar, que tem concentrações consideráveis de sódio e magnésio, estes passam a influenciá-

la. 

 

7.3.5.6 Classificação da água para irrigação 

 

A classificação da água para irrigação atualmente utilizada é a do United States 

Salinitu Laboratoy (USSL), baseia-se na SAR (sodium adsortion ration), também conhecida 

como RAS (razão de adsorção de sódio), calculada segundo a equação 3, que utiliza as 

concentrações dos cátions Sódio, Cálcio e Magnésio, presentes na água, e sua condutividade 
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elétrica.  O RAS indica a porcentagem de sódio contido numa água que pode ser adsorvido 

pelo solo. 

 

RAS  =  r Na+/ [r (Ca2+ + Mg2+)/2 ]1/2                                  Equação 3 

 

Onde o fator r indica que a concentração é expressa em meq/L. 

 

De acordo com o diagrama para a classificação da água para irrigação do US Dept 

of Agriculture, quanto ao risco de salinidade, as águas podem ser classificadas como C1, C2, 

C3, C4 e C5, que correspondem às águas com baixo, médio, alto, muito alto e 

excepcionalmente alto risco de salinidade, respectivamente.  Quanto ao risco de sódio, as 

águas são classificadas como S1, S2, S3 e S4 que correspondem às águas com baixo, médio, 

forte e muito forte risco de sódio, respectivamente. 

As amostras de água da lagoa, quanto à salinidade, foram classificadas como do 

tipo C1 e C2, que são águas com baixa e média salinidade, respectivamente (Figura 60).  As 

águas do tipo C1, podem ser utilizadas para irrigar a maioria das culturas, na maioria dos 

solos, com pequeno risco de incidentes quanto à salinização do solo, salvo se a 

permeabilidade deste último for extremamente baixa.  As do tipo C2 (a maior parte das 

amostras enquadraram-se nesta classificação) podem ser utilizadas de preferência em solos 

silto-arenosos, siltosos ou areno-argilosos quanto houver uma lixiviação moderada do solo.  

Os vegetais de fraca tolerância salina, em sua grande maioria, podem ser cultivados.  Quanto 

ao risco de sódio, ela é fracamente sódica, podendo ser utilizada para quase todos os solos 

com fraco risco de formação de teores nocivos de sódio susceptível de troca.  Presta-se ao 

cultivo de quase todos os vegetais (FEITOSA & MANOEL FILHO, 1997). 
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FIGURA 60 – Diagrama para classificação da água para irrigação do US Dept of Agriculture. 
 

7.3.5.1 Dureza Total 

 

Dureza é a medida da capacidade da água de precipitar sais de Ca2+ e Mg2+.  Os 

íons que produzem dureza reagem com o sabão formando sais insolúveis e a espuma só 

aparece depois de concluída à precipitação desses sais.  Por isso, as águas com dureza elevada 

consomem muito sabão, além de deixaram resíduos insolúveis provocando incrustações em 

instalações e canalizações.  Dos cátions presentes na água, os que conferem dureza à mesma 

são: cálcio, magnésio, alumínio, ferro, manganês, estrôncio, zinco e hidrogênio.  As 

concentrações dos íons cálcio e magnésio são mais significativas, assim, a soma da 

concentração destes íons é tida como a dureza total (CETESB, 1978).  As águas brandas 

economizam combustível para aquecedores e diminuem a necessidade de manutenção para 

fazer a limpeza dos equipamentos incrustados.  No entanto, as águas brandas com dureza 

entre 30 e 50 mg.L-1 de CaCO3 são consideradas corrosivas (FEEMA, 1979).  

A dureza nas águas superficiais da lagoa, durante o período de estudo, variou de 

32,0 (ago/01) a 68,0 mg de CaCO3.L-1 (out/01), com média de 46,45 mg de CaCO3.L-1.  A 

menor média mensal foi observada em junho (36,55 mg de CaCO3.L-1), enquanto que a maior 

foi observada em dezembro (52,18 mg de CaCO3.L-1) (Figura 61). 
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FIGURA 61 – Variação da dureza total nas águas superficiais da lagoa. 
 

A dureza nas águas do fundo da lagoa variou de 36,00 (ago/01) a 54,00 mg de 

CaCO3.L-1 (out/01), com média de 47,10 mg de CaCO3.L-1. A menor média mensal foi 

observada em junho (36,55 mg de CaCO3.L-1), enquanto que a maior, nos meses de dezembro 

e fevereiro (52,00 mg de CaCO3.L-1) (Figura 62). 
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FIGURA 62 – Variação da dureza total nas águas do fundo da lagoa. 

 

Os valores observados à montante e à jusante da lagoa variaram durante o período 

de estudo (Figura 63).  Em agosto, a média da dureza total das águas superficiais da lagoa foi 

menor do que a encontrada nas estações à montante e à jusante da mesma.  Em fevereiro, 

observa-se o contrário, com a média das águas superficiais da lagoa superior às concentrações 

encontradas nas estações à montante e à jusante da mesma.  Nos meses de outubro e 

dezembro, a dureza total teve um comportamento similar.  As concentrações de dureza total 

na estação à montante foram superiores as concentrações médias das águas superficiais da 

lagoa.  Estas, por sua vez, foram superiores as águas na estação à jusante da lagoa. 
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FIGURA 63 – Comparação entre a dureza total média nas águas da lagoa e as 

concentrações nas estações à montante e à jusante da mesma. 
 

De acordo com a classificação da FEEMA (1979), quanto à dureza, as águas da 

lagoa são consideradas brandas, uma vez que as concentrações de dureza total ficaram 

compreendidas num intervalo de 0 a 75 mg de CaCO3.L-1. 

Segundo a classificação de Custódio & Llamas (1983), nos meses de junho e 

agosto, cujas médias foram 32,02 e 44,59 mg.L-1, respectivamente, as águas são classificadas 

como brandas, por apresentarem dureza total compreendida entre 0 e 50 mg.L-1.  Nos meses 

de outubro, dezembro e fevereiro, as águas, na maioria das estações, tiveram concentrações 

superiores a 50 mg.L-1, sendo classificadas como pouco dura. 

Para fins de potabilidade, a OMS e a Portaria 1.469/2000 do Ministério da Saúde 

estabelecem um limite de 500 mg.L-1 de CaCO3.  Segundo este parâmetro, quanto à dureza, as 

águas da lagoa estão bem abaixo deste limite, estando em conformidade com o padrão de 

aceitação de consumo. 

Temos dois tipos de dureza: dureza devido a carbonato, ou temporária, e dureza 

de não carbonato.  Comparando os valores de dureza total e alcalinidade total pode-se 

verificar a concentração desses dois tipos de dureza.  Os parâmetros alcalinidade e  dureza 

total são expressas em mg.L-1 de CaCO3.  Se a concentração de alcalinidade for menor do que 

a concentração de dureza total, a concentração da alcalinidade corresponderá à concentração 

da dureza de carbonato.  A diferença entre a dureza total e a alcalinidade total será a dureza a 

não carbonato (FEEMA, 1979). 

Comparando os valores de dureza total com os valores de alcalinidade total, 

verifica-se que estes últimos foram bem inferiores aos primeiros (Apêndices N e R).  De 

acordo com os dados encontrados, a concentração de dureza de não carbonato (média de 
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45,49 mg de CaCO3.L-1) é bem maior que a dureza de carbonato (média de 0,96 mg de 

CaCO3.L-1) (Figuras 64 e 65). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 64 – Comparação entre as médias das durezas de carbonato e de não carbonatos nas 

águas superficiais da lagoa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 65 – Comparação entre as médias das durezas de carbonato e de não carbonatos nas 

águas do fundo da lagoa nas estações 2, 4, 5 e 6. 
 

 

7.3.6 Ânions Principais 

 

Os ânions cloreto, sulfato, carbonato e bicarbonato, geralmente, estão em maior 
quantidade nos corpos d’água. 
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7.3.6.1 Sulfato 

 

Dentre as várias formas de enxofre presentes na água, o íon sulfato é um dos mais 

freqüentes e constitui a principal fonte de enxofre para os produtores primários, sendo 

importante na produtividade de um ecossistema aquático (ESTEVES, 1998). 

As fontes de enxofre para os ambientes aquáticos são, principalmente, a 

decomposição de rochas, as chuvas que lavam a atmosfera carreando compostos que tenham 

enxofre e os adubos químicos utilizados na agricultura (ESTEVES, 1998). 

Tem-se observado aumento de enxofre nos lagos nos últimos anos.  O enxofre, 

presente nos gases e em material particulado na atmosfera é transportado pelas massas de ar e 

posteriormente precipitado com as chuvas.  Este fato tem sido apontado como a principal 

causa para o aumento da concentração de enxofre nos lagos (ESTEVES, 1998). 

A concentração do íon sulfato num corpo hídrico é fortemente influenciada pela 

formação geológica da bacia de drenagem do sistema.  Ecossistemas localizados próximos ao 

mar, são influenciados por este, apresentando maior concentração desse íon do que aqueles 

localizados próximos a rochas ígneas.  Outro fator importante na concentração de sulfato é o 

estágio de evolução do sistema.  Assim, sistemas formados por bacias isoladas em estágio 

senescente, caracterizados por pequena profundidade e alta evaporação possuem alta 

concentração desse íon (ESTEVES, 1998). 

Em condições aeróbias a forma predominante do enxofre é o sulfato.  Se o corpo 

d’água é submetido a condições anaeróbias, o sulfato é reduzido biologicamente a gás 

sulfídrico.  O acúmulo desse gás pode provocar condições ambientais desfavoráveis à vida 

aquática, podendo provocar grandes mortandades de peixes, mesmo em ecossistemas 

desprovidos de qualquer forma de poluição (ESTEVES, 1998).  

Na lagoa, a concentração de sulfato variou de 6,47 (out/01)  a  13,18 mg de SO4
2-

.L-1 (dez/01).  As médias mensais em junho, agosto, outubro, dezembro e fevereiro foram: 

7,81 mg de SO4
2-.L-1; 7,02 mg de SO4

2-.L-1; 7,57 mg de SO4
2-.L-1; 11,06 mg de SO4

2-.L-1 e 

8,85 mg de SO4
2-.L-1, respectivamente (Figura 66).  Nos meses de junho, agosto e outubro, 

não foram observadas variações significativas nas concentrações.  Houve um aumento na 

concentração em dezembro, voltando a diminuir em fevereiro.  Não foi verificada variação 

significativa entre as concentrações encontradas nas águas superficiais e do fundo da lagoa. 
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FIGURA 66 – Variação da concentração média de sulfato nas águas da lagoa. 
 

Em lagoas próximas ao mar, as concentrações de sulfato são altas, como 

verificado nas lagoas de Cabiúnas (22,6 mg.L-1), Feia (40,9 mg.L-1), Iodada (360,0 mg.L-1) e 

Periperi (1094,0 mg.L-1) (ESTEVES, 1998).  Gomes (1998), estudando a lagoa de Uruaú, 

encontrou valores de sulfato que variaram de 28,80 a 72,00 mg.L-1 . Os valores observados na 

lagoa em estudo variaram de 6,47 a 16,76 mg.L-, valores considerados baixos quando 

comparados com outras lagoas costeiras.  

Na estação localizada à montante da lagoa (Figura 67), a menor concentração foi 

observada no mês de agosto (5,93 mg de SO4
2-.L-1), enquanto que a maior em dezembro (9,80 

mg de SO4
2-.L-1).  A concentração média, nesta estação, foi 8,34 mg de SO4

2-.L-1.  Observa-se 

que, nesta estação, a concentração aumentou de agosto a dezembro, ocorrendo uma 

diminuição em fevereiro. 

Na estação à jusante da lagoa, a menor concentração foi observada em dezembro 

(7,14 mg de SO4
2-.L-1), enquanto que a maior em agosto (8,11 mg de SO4

2-.L-1).  Durante o 

período de estudo, a média, nesta estação, foi de 7,57 mg de SO4
2-.L-1.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 67 – Comparação entre as concentrações médias mensais de sulfato nas 
águas da lagoa e as concentrações nas estações à montante e à jusante 
da mesma. 
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Observando-se as concentrações médias mensais de sulfato nas águas da lagoa, 

verifica-se que, excetuando-se o mês de junho, praticamente não houve variação.  Na estação 

localizada à jusante da lagoa, assim como na lagoa, não foi observada variação acentuada ao 

longo do período de estudo.  Excetuando-se os meses de junho e dezembro, as concentrações 

de sulfato, nesta estação, foram superiores as concentrações médias na lagoa.  Na estação 

localizada à montante da lagoa, observou-se um aumento nas concentrações de sulfato de 

agosto a dezembro, vindo a diminuir em fevereiro, provavelmente devido ao efeito diluidor 

das águas das chuvas. 

A Resolução N° 20/86 do CONAMA estabelece o limite de 250 mg.L-1 de SO4
2- 

para água doce.  Para fins de potabilidade, a OMS estabelece 400 mg.L-1 de SO4
2-, enquanto 

que a portaria N° 1.469/2000 do Ministério da Saúde, 250 mg.L-1 de SO4
2-.  Durante o período 

de estudo, as concentrações de sulfato variaram de 6,47 a 13,18 mg.L-1 de SO4
2-, ficando 

sempre abaixo dos limites estabelecidos pela resolução e portaria supracitadas, estando, 

portanto, dentro dos padrões permitidos. 

 

7.3.6.2 Cloreto 

 

O cloreto está presente em todas as águas naturais, com valores situados entre 10 e 

250 mg.L-1 nas águas doces.  Este ânion é muito solúvel e estável em solução, não se oxida 

nem se reduz e dificilmente precipita em águas naturais.  As águas com altas concentrações 

desse íon são tóxicas para a maioria dos vegetais, inibindo o seu crescimento, sendo 

considerado um bom indicador de poluição para aterros sanitários e lixões (FEITOSA & 

MANOEL FILHO, 1997). 

A concentração do ânion Cl- variou de 39,53 (jun/01) a 82,15 mg. de Cl-. L-1 

(dez/01).  A menor média mensal foi observada em junho (43,85 mg de Cl-.L-1), enquanto que 

a maior em dezembro (76,21 mg de Cl-. L-1).  A média do período foi 60,98 mg de Cl-. L-1.  

Observa-se um aumento na concentração de cloreto de junho a dezembro.  Em dezembro, 

foram observadas as maiores concentrações, vindo a diminuir em fevereiro, provavelmente 

devido à diluição provocada pelo aumento do volume d’água proveniente das chuvas (Figura 

68). 
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FIGURA 68 - Variação da concentração média de Cloreto nas águas da lagoa. 

 

Na estação localizada à montante da lagoa, a menor concentração foi observada 

no mês de agosto (85,41 mg de Cl-.L-1) e a maior em dezembro (97,00 mg de Cl-.L-1).  A 

média do período de estudo foi de 85,76 mg Cl-.L-1.  Nesta estação, não foram observadas 

variações significativas nas concentrações deste ânion (Figura 69). 

Na estação localizada à jusante da lagoa, a menor concentração foi observada no 

mês de fevereiro (38,08 mg de Cl-.L-1) e a maior em dezembro (65,32 mg de Cl-.L-1).  Durante 

o período de estudo a média, nesta estação, foi de 53,05 mg de Cl-.L-1.  

Observando as concentrações médias mensais de cloreto das águas da lagoa, 

verifica-se um aumento de junho (44, 66 mg de Cl-.L-) a dezembro (75,22 mg de Cl-.L-), com 

uma pequena queda em fevereiro (68,36 mg de Cl-.L-). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 69 – Comparação entre as concentrações médias mensais de cloreto da lagoa e as 

concentrações nas estações à montante e à jusante da mesma. 
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Comparando a concentração média mensal de cloreto nas águas da lagoa com as 

concentrações das estações localizada à montante e à jusante da mesma, observa-se que os 

valores encontrados na estação à montante estiveram acima da média da lagoa, bem como da 

estação à jusante (Figura 69).  Nos meses de junho, dezembro e fevereiro a média da 

concentração de cloreto da lagoa foi mais alta do que no ponto à jusante da mesma.  Nos 

meses de agosto e outubro, período seco, a concentração de cloreto da lagoa é a menor em 

relação às estações à montante e à jusante.  O escoamento da água do rio em direção à lagoa e 

desta para estação à jusante da mesma é menor.  Assim, podemos dizer que o cloreto 

encontrado nas águas da lagoa provém da lavagem do solo da área de drenagem pelas chuvas.  

A Resolução N° 20/86 do CONAMA estabelece o limite de 250 mg.L-1 de Cl-, 

para água doce.  Para fins de potabilidade, tanto a OMS e a Portaria 1469/2000 do Ministério 

da Saúde estabelece o limite especificado pela resolução supracitada.  Durante período de 

estudo, as concentrações de cloreto na lagoa variaram de 39,53 a 82,15 mg. de Cl-. L-1, 

ficando sempre abaixo do limite estabelecido, estando, portanto, dentro dos padrões 

permitidos. 

 

7.3.6.3 Bicarbonato 
 

A concentração do íon bicarbonato variou de 0,32 (jun/01) a 1,42 mg de HCO3
-. 

L-1 (fev/02).  A menor média mensal foi observada em junho (0,40 mg de HCO3
-.L-1) e a 

maior em dezembro (1,12 mg de HCO3
-. L-1).  A média do período foi 0,88 mg de HCO3

-. L-1 

(Figura 70). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 70 – Variação da concentração média de bicarbonato nas águas da lagoa. 
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Na estação localizada à montante da lagoa, a menor concentração foi observada 

em outubro (0,53 mg de HCO3
-.L-1) e a maior em fevereiro (1,07 mg de HCO3

-.L-1).  Durante 

o período de estudo, a média foi 0,78 mg HCO3
-.L-1 (Figura 71).  

O mesmo comportamento foi observado na estação localizada à jusante da lagoa.  

A menor concentração foi observada em outubro (0,32 mg de HCO3
-.L-1) e a maior em 

fevereiro (1,07 mg de HCO3
-.L-1), com média de 0,68 mg de HCO3

-.L-1.  

Observando as concentrações médias mensais de bicarbonato nas águas da lagoa, 

verifica-se um aumento de junho (0,39 mg de HCO3
-.L-) a dezembro (1,10 mg de HCO3

-.L-), 

com uma pequena queda em fevereiro (1,02 mg de HCO3
-.L-). 
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FIGURA 71 – Comparação entre as concentrações médias mensais de bicarbonato nas 

águas da lagoa e as concentrações nas estações à montante e à jusante da 
mesma. 

 

Comparando as concentrações médias mensais de bicarbonato nas águas da lagoa 

com as concentrações nas estações à montante e à jusante da mesma, não foi observada 

sazonalidade.  Observa-se que os valores encontrados na estação à montante, nos meses de 

agosto, outubro e dezembro, estiveram abaixo da média na lagoa e da estação à jusante.  No 

mês de fevereiro a concentração nesta estação foi igual a da estação à jusante.  Nos meses de 

junho, agosto e fevereiro, as concentrações entre estas estações foram próximas, sendo que à 

estação à jusante apresentou as maiores concentrações.  Nos meses de outubro e dezembro, as 

concentrações médias na lagoa foram superiores às concentrações das duas estações. 
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7.3.6.5 Média dos Ânions Principais 
 

Dos três ânions principais, o cloreto foi o que apresentou as concentrações mais 

altas durante todo o período de estudo.  Os ânions sulfato e bicarbonato apresentaram 

concentrações bem inferiores ao do ânion cloreto (Figura 72).  Assim, a lagoa, quanto aos 

ânions principais, pode ser classificada como cloretada. 
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FIGURA 72 – Comparação das concentrações dos ânions principais nas águas da lagoa. 

 

De um modo geral, as concentrações dos ânions principais tiveram um 

comportamento semelhante, aumentando suas concentrações de junho a dezembro, com 

diminuição em fevereiro.  Atribuí-se esta variação a sazonalidade.  Em junho, final do período 

chuvoso, encontramos as menores concentrações, devido à diluição provocada pelas águas da 

chuva.  Durante o período de estiagem, observa-se um aumento nas concentrações dos ânions.  

Em fevereiro, início do período chuvoso, ocorre redução na concentração dos ânions. 

Comparando-se as médias mensais das concentrações dos ânions principais na 

lagoa com as concentrações nas estações à montante da lagoa e à jusante da mesma, observa-

se que a concentração do cloreto, na estação localizada à montante, foi superior a 

concentração média encontrada na lagoa e na estação à jusante da mesma.  Os ânions sulfato e 

bicarbonato tiveram concentrações bem menores do que o cloreto.  Não foi observada 

diferença significativa nas concentrações destes ânions na lagoa e nas estações à montante e à 

jusante da mesma (Figura 73). 
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FIGURA 73 – Comparação entre as concentrações médias dos ânions principais nas 
águas da lagoa e nas estações à montante à jusante da mesma. 

 

7.3.6.1 Alcalinidade Total 

 

A Alcalinidade representa a capacidade que um sistema aquoso tem de neutralizar 

ácidos a ele relacionados.  Esta capacidade é devida à presença de bases fortes, de bases 

fracas, de sais de ácidos fracos, tais como bicarbonatos, boratos, silicatos e fosfatos, de sais 

orgânicos, tais como o ácido húmico.  Embora sejam muitas as substâncias que conferem 

alcalinidade à água, nas águas naturais, as principais são os carbonatos, bicarbonatos e 

hidróxidos, sendo este último raro na maioria das águas naturais.  Em geral, considera-se a 

alcalinidade total como aquela referente à concentração total de OH-, CO3
2- e HCO3

-. 

A alcalinidade total nas águas superficiais da lagoa variou de 0,36 mg.L-1 de 

CaCO3 (jun/01) a 1,6 mg.L-1 de CaCO3 (fev/02).  A média geral do período foi 0,76 mg.L-1 de 

CaCO3.  A menor média mensal foi observada em junho (0,44 mg.L-1 de CaCO3) e a maior em 

dezembro (1,23 mg.L-1 de CaCO3)  (Figura 74).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 74 – Variação da alcalinidade total nas águas superficiais da lagoa. 
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A alcalinidade nas águas do fundo da lagoa variou de 0,40 (jun/01) a 1,6 mg.L-1 

de CaCO3 (fev/02).  A média do período foi 1,02 mg.L-1 de CaCO3.  A menor média mensal 

foi observada em junho (0,46 mg.L-1 de CaCO3), e a maior, nos meses de dezembro e 

fevereiro (1,3 mg.L-1 de CaCO3) (Figura 75). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 75 – Variação da alcalinidade total nas águas do fundo da lagoa. 

 

Nos meses de agosto e fevereiro, a alcalinidade total média nas águas da lagoa e a 

alcalinidade total nas estações à montante e à jusante da mesma foram muito próximas, não 

sendo observadas diferenças significativas.  Nos meses de outubro e dezembro, a alcalinidade 

total nas águas da lagoa foi superior a das estações à montante e à jusante da mesma (Figura 

76). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 76 – Comparação das concentrações médias de alcalinidade total nas águas 

da lagoa com as concentrações nas estações à montante e à jusante da 
mesma. 

 

Os maiores valores foram verificados no período de menor precipitação e maior 

evaporação.  Este fato pode ser atribuído a evaporação que ocasiona um aumento na 
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concentração de bicarbonato.  No período de maior precipitação ocorre diluição dos sais 

responsáveis pelo teor de alcalinidade na água. 

Os valores de alcalinidade total na lagoa variaram de 0,36 a 1,60 mg.L-1 de 

CaCO3.  Valores baixos, indicando a pequena capacidade das águas da lagoa em neutralizar 

ácidos.  Gomes (1998), ao estudar a Lagoa de Uruaú, encontrou valores que variaram de 5,00 

a 11,60 mg.L-1.  Valores bem mais altos do que os encontrados na lagoa em estudo.  Dabés et 

al. (1990) ao estudarem a represa de Pontal (MG) que recebe rejeitos do processo de 

usinagem do minério de ferro da Companhia do Vale do Rio Doce, encontraram valores de 

Alcalinidade que variaram de 12,9 a 14,6 mg/L.  Araújo et al. (2000) em suas pesquisas 

realizadas na Lagoa de Extremoz, encontraram valores de alcalinidade que variaram de 35 a 

65 mg/ L de CaCO3.  

 

7.3.7 Compostos Nitrogenados 

 

O nitrogênio pode se apresentar sob diversas formas: nitrato (NO3
-), nitrito (NO2

-), 

amônia (NH3), íon amônio (NH4
+), óxido nitroso (N2O), nitrogênio orgânico dissolvido etc. 

(ESTEVES, 1998). 

Segundo Esteves et al.(1984), as baixas concentrações de nutrientes refletem, 

provavelmente, as características dos solos da região.  Moreira & Knoppers (1990) durante o 

monitoramento na lagoa de Guarapina, situada no litoral do RJ, consideraram o nitrogênio 

como o principal nutriente limitante da produção primária, como ocorre em sistemas costeiros 

em geral.  Segundo Araújo et al. (2000), as algas podem utilizar nitrato, nitrito ou amônia 

como fonte de nitrogênio. 

 

7.3.7.1 Nitrito 

 

O nitrito (NO2
-) é um intermediário tanto no processo da nitrificação quanto no da 

desnitrificação.  Em ambientes aquáticos tropicais com boa aeração, o processo de nitrificação 

ocorre de forma rápida.  A concentração de nitrito, geralmente, é muito pequena, difícil de ser 

detectada (Esteves, 1998).  Segundo Araújo et al. (2000), o nitrito não é abundante em águas 

naturais, podendo ser até tóxico se estiver presente em altas concentrações. 
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Os dados obtidos, durante o período de estudo, mostram valores de nitrito que 

variaram de menor que 0,001 µg.L-1 (limite do método) a 10,67 µg.L-1 , com média de 0,84 

µg.L-1.  A menor média mensal, tanto nas águas superficiais quanto nas águas do fundo da 

lagoa, foi observada nos meses de outubro e dezembro (0,002 µg.L-1), que correspondem aos 

meses do final do período seco.  A maior média mensal nas águas superficiais e do fundo da 

lagoa ocorreu em fevereiro, início do período chuvoso, com 4,33 e 4,05 µg/L, 

respectivamente (Figuras 77 e 78).  Pode-se concluir que o nitrito apresentou variação 

sazonal, onde os maiores valores foram observados no período chuvoso, uma vez que a chuva 

ao lavar a bacia de drenagem carreia nitrogênio para a lagoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 77 – Variação da concentração de nitrito nas águas superficiais da lagoa. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 78 – Variação da concentração de nitrito nas águas do fundo da lagoa. 
 

Rolla et al. (1990), em seus estudos realizados no reservatório de Volta Grande, 

encontraram valores baixos de nitrito.  Este fato foi considerado pelos pesquisadores como 

um bom sinal, uma vez que o nitrito é indicador de poluição recente, por ser oxidado 

rapidamente em lagos muito aerados. 
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Na estação localizada à montante da lagoa, a menor concentração foi observada 

no mês de agosto e a maior em fevereiro (2,090 µg.L-1).  Durante o período de estudo, a 

média foi de 0,524 µg.L-1.  Na estação localizada à jusante da lagoa, a menor concentração 

ocorreu em outubro e a maior em fevereiro (0,60 µg.L-1).  A média, nesta estação foi de 0,151 

µg.L-1 (Figura 79).  A concentração média mensal na lagoa variou de 0,002 (out e dez/01) a 

4,190 µg.L-1 (fev/02). 

Nos meses de agosto, outubro e dezembro as concentrações de nitrito foram 

pequenas, não sendo observada diferença significativa entre as concentrações nas águas da 

lagoa e nas estações à montante e à jusante da mesma.  Em fevereiro, houve um aumento 

significativo nas concentrações de nitrito.  As concentrações encontradas nas águas da lagoa 

foram superiores às concentrações  nas estações à montante e à jusante da mesma. 
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FIGURA 79 – Comparação entre as concentrações médias de nitrito nas águas da 

lagoa com as concentrações nas estações à montante e à jusante 
da mesma. 

 

A Resolução CONAMA N° 20/86 estabelece o limite de 1,0 mg.L-1 de NO2
- para 

água doce.  Durante período de estudo, as concentrações de nitrito na lagoa variaram de 

abaixo do limite de detecção do método (0,001 µg.L-1 ou 1 x 10-6 mg.L-1) a 10,67 µg.L-1 

(0,010 mg.L-1), ficando sempre abaixo do limite estabelecido pela norma, estando, portanto, 

dentro dos padrões permitidos. 
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7.3.7.2 Nitrato 

 

Os valores de nitrato (NO3
-) variaram de menor que 11,49 µg.L-1 a 298,5 µg.L-1, 

com média de 132,97 µg.L-1.  Nos meses de junho, agosto e outubro, as concentrações de 

nitrato foram muito próximas, não sendo observadas variações significativas.  Nos meses de 

dezembro e fevereiro, observa-se um aumento significativo desse íon na coluna d’água.  A 

concentração média mensal da lagoa variou de 65,72 (ago/01) a 228,90 µg.L-1 (dez/01). 

A menor média mensal de nitrato nas águas superficiais (63,20 µg.L-1) e do fundo 

da lagoa (68,25 µg.L-1) foi observada no mês de agosto.  A maior ocorreu em dezembro, com 

médias de 214,53 e 243,35 µg/L para as águas superficiais e do fundo, respectivamente 

(Figuras 80 e 81).  Não foram observadas variações significativas entre as concentrações de 

superfície e do fundo da lagoa (Apêndice T). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 80 – Variação da concentração de nitrato nas águas superficiais da lagoa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 81 – Variação da concentração de nitrato nas águas do fundo da lagoa. 
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Na estação localizada à montante da lagoa, a menor concentração de nitrato foi 

observada em outubro (12,30 µg.L-1) e a maior em fevereiro (144,90 µg.L-1).  Durante o 

período de estudo, a média nesta estação foi de 46,80 µg.L-1.  Na estação localizada à jusante 

da lagoa, variou de 68,01 µg.L-1 (ago/01) a 269,23 µg.L-1 (dez/01), com média de 143,34 

µg.L-1 (Figura 82). 
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FIGURA 82 – Comparação entre as concentrações médias de nitrato nas águas da 

lagoa com as concentrações nas estações à montante e à jusante da 
mesma. 

 

As concentrações médias mensais de nitrato nas águas da lagoa e nas estações à 

montante e à jusante da mesma foram pequenas, nos meses de agosto e outubro.  Em 

dezembro, houve um aumento significativo nas concentrações de nitrato nas águas da lagoa e 

na estação à jusante da mesma, não sendo observada variação significativa na estação à 

montante.  Em fevereiro, observa-se uma pequena redução nas concentrações na lagoa e na 

estação à jusante e um aumento significativo na estação à montante.  As concentrações de 

nitrato na lagoa e na estação à jusante da mesma estiveram sempre muito próximas.  As  

concentrações na estação à montante da lagoa estiveram sempre abaixo das concentrações 

médias da lagoa e na estação à jusante da mesma.  De um modo geral, as concentrações de 

nitrato foram maiores no período chuvoso e menores no seco.  Este fato também foi 

observado por Oliveira (2000). 

Os valores de nitrato encontrados na lagoa em estudo (variaram de 11,49 a 298,5 

µg.L-1) estão na faixa de valores encontrados por Rios & Caliijuri (1995).  Estes autores, ao 

estudarem algumas variáveis limnológicas do Ribeirão do Feijão, encontraram valores de 

nitrato que variaram de 39,95 a 393,44 µg/L.  No entanto, estão acima das concentrações 

encontradas por Esteves et al. (1984) ao caracterizarem 14 lagoas costeiras no litoral do 
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Estado do Rio de Janeiro.  Os valores de nitrato encontrados por esses pesquisadores nas 

águas doces variaram de 5,8 a 13,3 µg/L. 

A Resolução do CONAMA N°20/86 estabelece o limite de 10,0 mg.L-1 de NO3
-, 

para água doce.  Durante período de estudo, as concentrações de nitrato na lagoa variaram de 

11,49 µg.L-1 (0,011 mg.L-1) a 298,50 µg.L-1 (0,298 mg.L-1), ficando sempre abaixo do limite 

estabelecido pela resolução supracitada, estando, portanto, dentro dos padrões permitidos. 

Embora não exista classificação quanto a trofia das águas com relação ao NO3
-, 

Primavesi at al. (2000), baseando-se em dados bibliográficos regionais, estabeleceu as 

seguintes relações: lagos oligotróficos 0 a 50 µg/L de NO3
- ; lagos mesotróficos 50 a 100 

µg/L de NO3
- ; lagos eutróficos 100 a 300 µg/L de NO3

- ; lagos hipertróficos > 300 µg/L de 

NO3
- . 

Nos meses de junho, agosto, outubro, dezembro e fevereiro as concentrações 

médias mensais foram 76,21 µg/L, 65,72 µg/L, 75,69 µg/L, 228,94 µg/L e 218,27 µg/L, 

respectivamente (Apêndice T).  De acordo com esta classificação e utilizando-se as médias 

mensais, a lagoa pode ser classificada como mesotrófica nos meses de junho, agosto e outubro 

e eutrófica nos meses de dezembro e fevereiro. 

Segundo Matsumura Tundisi et al. (1986 apud ARAÚJO et al., 2000), ambientes 

hipereutróficos mostram valores de nitrato que ultrapassam 100 µg/L.  Pinto Coelho & Giani 

(1985 apud ARAÚJO et al., 2000) encontraram um ambiente eutrófico no reservatório de 

Paranoá, em Brasília, cujos valores de nitrato oscilaram de 51,0 a 175 µg/L. 

 

7.3.8 Compostos Fosfatados 

 

Todo fósforo presente em águas naturais, seja na forma iônica ou complexada, 

encontra-se sob a forma de fosfato e pode ter origem em fontes naturais e artificiais.  A 

principal fonte natural é as rochas da bacia de drenagem.  A rocha sofre intemperização, 

liberando o fosfato que é então carreado pelas águas de escoamento superficial podendo 

chegar aos ecossistemas aquáticos.  Também merecem atenção o material particulado 

presente na atmosfera e o resultante da decomposição de organismos alóctone.  As fontes 

artificiais são: material particulado proveniente das indústrias, esgotos domésticos e 

industriais (ESTEVES, 1998).  

O fosfato presente em águas continentais pode apresentar-se de diferentes formas, 

cujas nomenclaturas variam de autor para autor.  Atualmente, é adotada uma classificação que 
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agrupa as várias formas de fosfato em cinco categorias: fosfato particulado, fosfato orgânico 

dissolvido, fosfato inorgânico dissolvido (ortofosfato, fosfato reativo), fosfato total dissolvido 

e fosfato total. 

 

7.3.8.1 Ortofosfato Total Dissolvido 

 

O ortofosfato assume maior relevância em relação às outras formas de fosfato por 

ser a forma preferencial assimilada pelos vegetais aquáticos, muito embora muitas algas sejam 

capazes de assimilar outras frações de fosfato.  A presença de ortofosfato na água depende da 

quantidade e do metabolismo dos organismos aquáticos, principalmente os fitoplanctônicos e 

as macrófitas aquáticas.  O metabolismo desses organismos aumenta consideravelmente em 

lagos tropicais devido à temperatura.  Dessa forma, o ortofosfato é rapidamente assimilado 

durante a fotossíntese e incorporado à sua biomassa, fazendo com que sua concentração na 

coluna d’água seja baixa (ESTEVES, 1998). 

Os dados obtidos durante o período de estudo mostraram valores de ortofosfato 

que variaram de abaixo do limite de detecção do método (0,01 mg.L-1) a 0,16 mg.L-1 , com 

média de 0,05 mg.L-1 (Figuras 83 e 84).  A menor média mensal, tanto nas águas superficiais 

(0,02 mg.L-1) quanto nas águas do fundo da lagoa (0,01mg.L-1), foi  observada no mês de 

junho.  A maior média mensal nas águas superficiais (0,10 mg.L-1) e do fundo (0,12 mg.L-1) 

ocorreu em dezembro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 83 – Variação da concentração de ortofosfato nas águas superficiais da lagoa. 
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FIGURA 84 – Variação da concentração de ortofosfato nas águas do fundo da lagoa, 

nas estações 2, 4, 5 e 6. 
 

Este fato mostra que as concentrações de ortofostado variaram em decorrência da 

diluição provocada pelas águas da chuva.  No período de estiagem, ocorre redução do volume 

d’água da lagoa devido à evaporação, conseqüentemente observa-se um aumento na 

concentração de ortofosfato.  Além disso, temos a ação do vento.  Com a diminuição do 

volume de água, o vento passa a ter um maior poder de ressuspensão do sedimento vindo a 

aumentar ainda mais a concentração dos sais na coluna d’água. A amplitude nas estações 

variou de 0,03 a 0,15, sendo que as menores foram observadas nas estações de menor 

profundidade. 

Os valores encontrados na lagoa (variação de 10 µg.L-1 a 160 µg.L-1) estão acima 

dos valores encontrados por outros autores. Esteves et al. (1983), ao estudaram algumas 

lagoas costeiras do município de Macaé-RJ, encontraram valores de ortofosfato que variaram 

de 0,37 a 12,20 µg/L.  Esteves et al. (1984) ao caracterizarem 14 lagoas costeiras no litoral do 

Rio de Janeiro encontraram valores de ortofosfato que variaram de 0,5 a 6,8 µg/L.  Estudos 

realizados em 18 lagoas na região de Linhares (ES), mostraram baixas concentrações de 

ortofosfato atribuída a rápida incorporação deste íon pelo fitoplâncton e macrófitas ali 

presentes, especialmente em águas não eutrofizadas.  Bozelli et al. (1990) verificaram que as 

maiores concentrações de ortofosfato foram observadas no período noturno, indicando que a 

dinâmica deste nutriente está ligada à atividade fotossintética das comunidades produtoras. 

Na estação localizada à montante da lagoa, a menor concentração foi observada 

no mês de dezembro (0,01 mg.L-1) e a maior ocorreu em agosto (0,03 mg.L-1).  Durante o 

período de estudo, a média, nesta estação, foi 0,05 mg.L-1.  Na estação localizada à jusante da 
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lagoa, a variação observada foi de 0,01 mg.L-1 (jun/01) a 0,05 mg.L-1 (out/01), com média de 

0,03 mg.L-1.  As concentrações médias de ortofosfato nas águas da lagoa foram próximas as 

concentrações na estação à montante.  As concentrações na estação à jusante da lagoa 

estiveram sempre abaixo das concentrações médias da lagoa e da estação à montante (Figura 

85). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

FIGURA 85 – Comparação entre as concentrações médias de ortofosfato nas águas 
da lagoa e as concentrações nas estações à montante e à jusante da 
mesma. 

 

7.3.8.2 Fósforo Total 

 

O fósforo participa de processos fundamentais do metabolismo dos seres vivos, 

fazendo parte da composição de compostos celulares diretamente ligados ao armazenamento 

de energia, como a molécula de ATP, sendo considerado o principal fator limitante na maioria 

das águas continentais, apontado, também, como o principal responsável pela eutrofização 

destes sistemas (ESTEVES, 1998).  O fósforo é o principal nutriente limitante para o 

crescimento bacteriano nos ecossistemas aquáticos continentais (TOOLAN et al., 1991; 

COVENEY & WETZEL, 1992.apud FARJALLA et al., 1999) 

Os valores de fósforo total nas águas superficiais variaram de abaixo do limite de 

detecção do método (0,01 mg.L-1) a 0,25 mg.L-1.  A menor média mensal foi observada no 

mês de agosto (0,03 mg.L-1), enquanto que a maior foi no mês de dezembro (0,15 mg.L-1).  

Nos meses de junho e outubro as médias das águas superficiais foram 0,05 e 0,07 mg.L-1, 

respectivamente.  As amplitudes nas estações variaram de 0,03 a 0,24 (Figura 86). 
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FIGURA 86 – Variação das concentrações de fósforo total nas águas superficiais da 

lagoa. 
 

Os valores de fósforo total nas águas do fundo da lagoa variaram de abaixo do 

limite do método (0,01 mg.L-1) a 0,25 mg.L-1.  A menor média mensal foi observada no mês 

de agosto (0,04 mg.L-1), enquanto que a maior no mês de dezembro (0,16 mg.L-1).  Nos meses 

de junho e outubro as médias mensais foram 0,05 e 0,12 mg.L-1, respectivamente.  As 

amplitudes nas estações variaram de 0,08 a 0,21 (Figura 87). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 87 – Variação das concentrações de fósforo total nas águas do fundo da lagoa 

nas estações 2, 4, 5 e 6. 
 

Observa-se que as concentrações de fósforo total nas águas superficiais e do fundo 

da lagoa foram próximas, sendo que as concentrações das águas do fundo da lagoa foram 

iguais ou superiores às superficiais (Figura 88). 
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FIGURA 88 – Variação das concentrações médias de fósforo total nas águas 

superficiais e do fundo da lagoa nas estações 2, 4, 5 e 6. 
 

Os valores observados são considerados altos quando comparados com os 

trabalhos de Esteves et al. (1984) e Bozelli et al. (1990).  Esteves et al. (1984) ao 

caracterizarem 14 lagoas costeiras no litoral do Estado do Rio de Janeiro encontraram 

concentrações de fósforo total que variaram de 0,6 a 39,2 µg/L.  Bozelli et al. (1990) 

encontraram valores de fósforo que variaram de 29,7 a 51,7 µg.L-1. 

A Resolução N° 20/86 do CONAMA especifica valores de concentração máxima 

de 0,025 mg.L-1 de fosfato total na forma de fósforo total para as classes 1, 2,  3.  Para a classe 

4 não há especificação de valores.  Comparando os valores mensais médios de fósforo total 

com o especificado pela resolução, verifica-se que as concentrações de fósforo estiveram, 

com algumas exceções, acima da concentração máxima estabelecida (0,025 mg.L-1).  Assim, 

tratando-se de água doce, quanto ao teor de fósforo, só podemos classifica-la na classe 4, que 

são as águas destinadas à navegação, harmonia da paisagem e aos usos menos exigentes. 

Na estação localizada à montante da lagoa, a menor concentração foi observada 

no mês de agosto (0,05 mg.L-1), enquanto que a maior ocorreu em dezembro (0,21 mg.L-1). 

Durante o período de estudo, a média, nesta estação, foi de 0,01 mg.L-1.  Na estação 

localizada à jusante da lagoa, variou de 0,01 mg.L-1 (ago/01) a 0,05 mg.L-1 (dez/01), com 

média de 0,03 mg.L-1 (Figura 89). 

As concentrações médias de fósforo total nas águas da lagoa foram próximas às 

concentrações encontradas na estação à jusante da lagoa nos meses de agosto e outubro.  No 

mês de dezembro, a concentração na estação à montante foi superior à encontrada na lagoa e 

na estação à jusante.  De um modo geral, as concentrações na estação à montante foram 

superiores às concentrações médias encontradas na lagoa, enquanto que as concentrações na 
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estação à jusante da lagoa estiveram sempre abaixo das concentrações médias da lagoa e da 

estação à montante da mesma. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
FIGURA 89 – Comparação entre as concentrações médias de fósforo total nas 

águas da lagoa e as concentrações nas estações à montante e à 
jusante da mesma. 

 

O fósforo total teve um comportamento similar ao ortofosfato, onde as maiores 

concentrações foram encontradas no período de estiagem (agosto, outubro e dezembro) e as 

menores, no período chuvoso (junho).  Moreira & Knoppers (1990), durante o monitoramento 

na lagoa de Guarapina-RJ, verificaram uma tendência de limitação por fósforo no inverno.  

 

7.3.9 Estado Trófico 

 

Estudos em lagos temperados mostraram que a concentração de fósforo está 

diretamente relacionada com sua produtividade, passando a ser considerada um parâmetro 

importante para a sua classificação.  

Os limites de concentração de fósforo para cada estado trófico variam de autor 

para autor.  Segundo os limites estabelecidos por Vollenweider (1968 apud ESTEVES, 1998) 

o estado trófico de um lago, pode ser identificado através de sua concentração do fósforo total  

(Tabela 3). 
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TABELA 3 – Classificação do estado trófico baseado na concentração de fósforo total de um corpo d’água 
segundo Vollenweider (1968). 

Estado Trófico Fósforo total µgL-1 

Ultra-oligotrófico < 5 

Oligomesotrófico 5 – 10 

Meso-eutrófico 10 – 30 

Eu-politrófico 30 – 100 

Politrófico > 100 

Fonte: Esteves (1998). 

 

Segundo a classificação de Vollenweider (1968), utilizando as médias mensais, 

pode-se enquadrar o corpo d’água em eu-politrófico nos meses de junho, agosto e outubro de 

2001, passando a poltrófico em dezembro de 2001, quando foi observado um aumento na 

concentração de fósforo total.  

Para avaliar a qualidade da água de corpo hídrico quanto ao enriquecimento por 

nutrientes e classifica-lo de acordo com os diferentes graus de trofia, pode-se utilizar um 

índice, como o Índice de Estado Trófico (IET).  Um Índice, além de fornecer informações de 

fácil compreensão para a população, facilita o monitoramento ambiental, uma vez que é 

técnica e economicamente inviável uma análise completa da qualidade de água. 

Para avaliar o grau de trofia que um corpo hídrico está submetido, pode-se 

utilizar, no IET, a transparência do disco de Secchi e as concentrações de fósforo total e a 

clorofila “a”.  Segundo Lambou (1983, apud NOGUEIRA & RAMIREZ, 1998), da maioria 

dos critérios usados para medir o estado trófico, são mais efetivos aqueles que utilizam os 

nutrientes, especialmente o fósforo total, uma vez que estes são os causadores do processo, do 

que os critérios que utilizam as manifestações biológicas ou os efeitos do fenômeno de 

eutrofização. 

Segundo Carlson (1977 apud NOGUEIRA & RAMIREZ, 1998), a transparência 

como indicador trófico não deve ser usada em lagos com material particulado diferente do 

algal, nem em lagos extremamente claros.  O material em suspensão, durante o período de 

estudo, foi bastante alto.  Por esse motivo não foi utilizado o IET baseado na transparência do 

disco de Secchi. 

Em estudos realizados por Nogueira & Ramirez (1998), a transparência e a 

concentração de clorofila “a” não deram uma resposta satisfatória ao estado trófico do corpo 
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hídrico estudado, uma vez que a diminuição da transparência não ocorreu devido à biomassa 

algal e sim pelas substâncias nele contidas.  De acordo como os autores, isto ocorre, 

principalmente, nos lagos pouco profundos, que são facilmente misturados pelo vento, 

aumentando os valores de atenuação de luz. 

Para obter informações sobre a trofia da lagoa durante o período de estudo, 

utilizamos a equação 4. 

 

IETPt  =  14,42  ln Pt  +  4,15                                       Equação  4 

 

Onde:  IET=  Índice do Estado Trófico 

  Pt   =  concentração de fósforo total (mg.L-1) 

 

Adotando-se os valores das concentrações médias mensais de fósforo total na 

equação 4 e utilizando-se a tabela 4, pode-se classificar a lagoa como eutrófica no mês de 

agosto, cujo IET encontrado foi 73 e hipereutrófica nos meses de junho, outubro e dezembro, 

cujos IET’s foram 77, 89 e 93, respectivamente. 

 

TABELA 4 – Classificação do estado trófico segundo o índice de Carlson 
modicidado por Toledo et al. (1983). 

Critério Estado trófico 

IET  ≤ 44 Oligotrófico 

44 <  IET ≤ 54 Mesotrófico 

54 <  IET ≤ 74 Eutrófico 

IET  >  74 hipereutrófico 

Fonte: Zagatto (1999) 

 
Tendo por base a concentração de fósforo total, tanto na classificação de 

Vollenweider (1968) quanto no IET de Carlson modificado por Toledo et al. (1983), o 

Lagamar do Cauípe, durante o período de estudo, comportou-se como um ecossistema 

bastante eutrofizado.  
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7.4 Características Biológicas 

 

7.4.1 Clorofila “a” 
 

A clorofila “a” é o pigmento dos organismos fotossintetizantes responsáveis pela 

retirada de elétrons da água para iniciar a reação luminosa para a fotossíntese.  Sua determinação 

é importante em estudos ambientais, podendo ser usada como estimativa da biomassa 

fitoplanctônica que é o peso total de todos os indivíduos de uma população ou comunidade por 

unidade de área ou de volume num dado tempo (OLIVEIRA, 2001). 

Os fatores abióticos que têm maior influência sobre a produção primária são: a 

radiação dentro do lago (radiação subaquática), a temperatura e as concentrações de nutrientes.  

A comunidade fitoplanctônica depende da incidência dos raios solares e seu poder de penetração 

na massa líquida, influenciando a profundidade da zona eufótica agindo diretamente na 

capacidade de realizar a fotossíntese (ESTEVES, 1998). 

Os valores de clorofila “a” variaram de 0,71 µg.L-1 (fev/02) a 25,06 µg.L-1 (out/01).  

A média, durante o período de estudo foi 6,73 µg.L-1.  A maior variação mensal entre as estações 

foi observada no mês de outubro, com uma amplitude de 23,15 µg.L-1.  A menor ocorreu em 

fevereiro com amplitude de 2,32 µg.L-1 (Apêndice W). 

A menor média mensal de clorofila “a”, tanto nas águas superficiais quanto nas águas 

do fundo da lagoa, foi observada no mês de fevereiro (3,37 µg.L-1, nas águas superficiais e 1,56 

µg.L-1nas água do fundo), que corresponde ao início do período chuvoso.  A maior média mensal 

foi observada em outubro (11,45 µg.L-1, nas águas superficiais e 12,85 µg.L-1nas água do fundo), 

no período seco (Figuras 90 e 91). 
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FIGURA 90 – Variação da concentração de Clorofila “a” nas águas superficiais da 
lagoa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
FIGURA 91 – Variação da concentração de Clorofila “a” nas águas do fundo da 

lagoa. 
 

Das estações em que foram realizadas amostragens nas águas do fundo da lagoa 

(estações 2, 4, 5 e 6), as que apresentaram as maiores profundidades (estações 4 e 6, cujas 

profundidades médias foram 2,5 e 2,4 m, respectivamente) nos meses de junho e outubro,  foram 

encontradas concentrações de clorofila “a” superiores aos valores observados na camada 

superficial.  Em fevereiro, as concentrações de clorofila “a” nas águas superficiais foram 

superiores às concentrações nas águas do fundo da lagoa.  Bonzelli et al. (1990), estudando as 

lagoas costeiras fluminenses, encontraram estratificação de clorofila “a”.  As concentrações mais 

elevadas ocorreram nas maiores profundidades, fato que foi atribuído pelos autores a 

ressuspensão de algas bentônicas durante o período de ventos mais intensos. 
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As concentrações encontradas na lagoa (variação de 0,71 a 25,06 µg.L-1) estão um 

pouco abaixo das concentrações observadas em algumas lagoas situadas no sudeste do Brasil.  

Bozelli et al. (1990) realizaram estudos em duas lagoas situadas no Estado do Rio de Janeiro.  Na 

lagoa de Imboacica, as concentrações de clorofila “a” variam entre 300 a 3700 µg.L-1 e na Lagoa 

Iodada de 300 a 3900 µg.L-1.  Esteves et al. (1984) ao caracterizarem 14 lagoas costeiras situadas 

no litoral do Estado do Rio de Janeiro, encontraram concentrações  de Clorofila “a” que variaram 

de 2,41 a 19,89 µg.L-1 nas lagoas de água doce.  No entanto, os valores encontrados são próximos 

das concentrações observadas por Gomes (1998) na lagoa de Uruaú, cujas concentrações 

variaram de 0,8 a 30,2 µg.L-1. 

Na estação localizada na estação à montante da lagoa, a menor concentração foi 

observada em fevereiro (5,40 µg.L-1), enquanto que a maior ocorreu em outubro (12,8 µg.L-1), 

ficando com uma média de 9,11 µg.L-1.  Na estação localizada à jusante da lagoa, a variação foi 

de 1,34 µg.L-1 (fev/02) a 7,74 µg.L-1 (jun/01), com média de 4,18 µg.L-1 (Figura 92). 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 92 – Comparação entre as concentrações médias de Clorofila “a” na 
lagoa e as concentrações nas estações à montante e à jusante da 
mesma. 

 

A concentração média mensal na lagoa variou de 2,46 (fev/02) a 12,10 µg.L-1 

(out/01).  A variação das concentrações médias mensais de clorofila “a”, nos três períodos de 

coleta, tiveram comportamentos distintos.  Em junho, as concentrações nas águas da lagoa e na 

estação à jusante da mesma foram próximas, nada podendo ser dito da concentração do rio por 

não ter sido realizada a coleta.  As concentrações, no mês de outubro, foram superiores às do mês 

de fevereiro.  No mês de outubro, foi registrada a maior insolação do período em que o estudo foi 
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realizado (Anexo B).  Nos meses de outubro e fevereiro, as concentrações de clorofila “a” na 

estação à montante da lagoa foram bem superiores às concentrações médias na lagoa, bem como 

na estação à jusante da mesma.  As concentrações na estação à jusante da lagoa foram inferiores 

às concentrações médias na lagoa e na à estação à montante da mesma.  De um modo geral, as 

concentrações encontradas na estação à montante da lagoa foram superiores às concentrações 

médias na lagoa (Figura 92). 

As maiores concentrações foram observadas no período seco em que a radiação solar 

foi mais intensa, favorecendo a reação fotossintética, enquanto que as menores concentrações 

ocorreram no período chuvoso.  As águas da chuva, além de promoverem a diluição do 

fitoplâncton devido ao aumento do volume d’água, carreiam material particulado e dissolvido 

para o corpo d’água, diminuindo a transparência da água e, consequentemente, a intensidade da 

radiação solar na coluna d’água, levando à redução da taxa fotossintética.  Pode-se dizer que a 

biomassa fitoplanctônica, expressa em termos de concentração de clorofila “a”, apresentou 

sazonalidade, com as menores concentrações de clorofila “a” no mês de maior precipitação 

pluviométrica e altas durante o período seco. 
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7.5 Uso e ocupação das margens do Lagamar do Cauípe 

 

O Lagamar do Cauípe, inserido numa área de grande beleza natural que aliado a 

sua proximidade com a zona de praia, aproximadamente 3,0 km, fácil acesso, distando apenas 

35 km da cidade de Fortaleza, tem atraído visitantes, principalmente nos finais de semana e 

feriados prolongados. 

O Lagamar é uma Área de Proteção Ambiental (APA) que possui um Comitê 

Gestor presidido pelo seu órgão gestor, a Superintendência Estadual do Meio Ambiente 

(SEMACE), e constituído por representantes dos órgãos públicos, de organizações da 

sociedade civil e da população residente na APA que se reúnem periodicamente para discutir 

os problemas relacionados com a área.  

Segundo a legislação vigente, deve possuir um plano de manejo, que consiste num 

documento técnico mediante o qual se estabelece o zoneamento e as normas que devem 

presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas 

físicas necessárias à gestão da unidade, como dispõe a Lei no. 9.985 de 18 de julho de 2000.  

No período em que o estudo foi realizado, o plano de manejo estava em fase de elaboração.   

De acordo com o zoneamento ambiental realizado pela SEMACE, a APA é 

constituída por 3 zonas.  A zona de proteção dos recursos hídricos (ZPRH) corresponde a 100 

metros ao redor da lagoa, desde o seu nível mais alto medido horizontalmente em faixa 

marginal.  Esta área é estabelecida pela Resolução n° 004/85 do CONAMA de 18 de setembro 

de 1985, pois a lagoa está localizada em área rural e possuí mais de 20 hectares de superfície.  

Esta zona (ZPRH) possui uma área de 997,97 ha.  

A zona de proteção ambiental (ZPA) corresponde às áreas onde estão as dunas 

móveis e fixas, com uma área de 183,44 ha.  A zona de uso extensivo (ZUE), possui uma área 

de 702,6879 ha e corresponde a área do entorno da lagoa onde se encontram os tabuleiros.  

Estas áreas são estáveis e podem ser usadas para agricultura, construção de casas etc. 

Apesar da área em estudo ser bastante conservada (Figura 93), durante o período 

em que a pesquisa foi realizada, pudemos observar alguns fatos que merecem ser 

mencionados. 



 151

 

FIGURA 93 – Vista do Lagamar do Cauípe. 
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A Resolução n° 004/85 do CONAMA de 18 de setembro de 1985 considera como 

reservas ecológicas às florestas e demais formas de vegetações naturais situadas ao redor da 

lagoa.  Como podemos observar na figura 94, existe uma grande quantidade de mata ciliar nas 

margens da lagoa, principalmente na sua margem esquerda. 

 

 
FIGURA 94 – Mata ciliar na margem esquerda da lagoa. 

 

No entanto, notamos, em alguns trechos, a retirada dessa vegetação. Alguns 

moradores não respeitam esta zona de proteção, construindo suas edificações às margens da 

lagoa (Figura 95). 

 

 

FIGURA 95 – Moradia construída na zona de proteção dos recursos hídricos no Lagamar 
do Cauípe. 
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Nas figuras 96 e 97, pode-se observar a retirada da vegetação na zona de proteção 

dos recursos hídricos.  A figura 97 mostra que a preparação do terreno se deu através de 

queimadas, prática comum em nosso Estado.  Deve-se lembrar que a retirada da vegetação 

das margens da lagoa acelera o processo de assoreamento desse recurso hídrico, ocasionando 

um espraiamento das águas para os terrenos mais baixos da planície flúvio-lacustre, 

aumentando a área do espelho d’água da lagoa e, conseqüentemente, reduzindo as áreas 

destinadas ao uso extensivo.  Na figura 98, vemos indícios do processo de erosão que está 

acontecendo na lagoa. 

 

 
FIGURA 96 – Desmatamento na zona de proteção dos recursos hídricos. 

 

 
FIGURA 97 – A prática das queimadas às margens da lagoa. 
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FIGURA 98 – Indícios do processo de erosão nas margens da lagoa. 
 

Quanto à prática náutica, por ser uma APA foi estabelecia uma norma que não 

permite o uso de embarcações motorizadas.  Esta medida foi adotada uma vez que a 

população ribeirinha atribuiu à diminuição de peixes ao uso de Jet Ski, prática que era comum 

na região.  A passagem de água pelas turbinas dos motores dos Jet Ski, poderia causar a morte 

de vários organismos aquáticos que ali vivem, como por exemplo, os alevinos.  Com a morte 

desses organismos, iria faltar alimento para os peixes maiores, ocasionando diminuição na 

produção pesqueira.  Atualmente, os barcos utilizados pelos pescadores são movidos a remo, 

evitando contaminação da água por óleos e graxas (Figura 99). 

 

 
FIGURA 99 – Barco a remo utilizado por pescadores. 

 

Nas proximidades da lagoa, encontram-se algumas barracas que funcionam, 

principalmente, nos finais de semana.  A figura 100 mostra uma barraca que se localiza ao sul 

da lagoa, margem esquerda, na comunidade de Pitombeiras.  Outras barracas podem ser 
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encontradas ao norte da lagoa, numa localidade conhecida como Olho d’Água, localizas 

próxima à estação localizada à jusante da lagoa. 

 

 
FIGURA 100 – Barraca localizada ao sul, margem esquerda da lagoa, na 

comunidade de Pitombeiras. 
 

Estas barracas não apresentam infra-estrutura adequada para funcionamento uma 

vez que não possuem instalações adequadas de água, esgotamento sanitário e instalações 

sanitárias.  Os visitantes, para satisfazer suas necessidades fisiológicas, utilizam banheiros 

improvisados feitos com folhas de coqueiros e de carnaubeiras (Figura 101).  Esse problema 

já é do conhecimento do órgão competente, tendo sido discutido em reuniões do Comitê 

gestor da APA. 

 

 
FIGURA 101 – Banheiros improvisados feitos com folhas de coqueiros e 

carnaubeiras. 
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Os donos das barracas situadas à jusante da lagoa construíram uma pequena 

barragem com sacos de areia para minimizar a redução do espelho d’água (Figura 102), uma 

vez que os freqüentadores são atraídos pelo banho no rio e com a redução do nível da água 

diminui o movimento de banhistas. 

 

 
FIGURA 102 – Barragem de sacos de areia numa tentativa de minimizar a redução 

do nível d’água em frente às barracas na localidade de Olho 
d’Água. 

 

Ao norte da lagoa, as dunas têm avançado (Figura 103), provocando o 

estrangulamento do rio.  Este avanço tem contribuindo para o seu assoreamento.  Visando 

impedir o avanço das dunas tem-se feito plantios de espécies que se adaptam às condições da 

área e utilizado cercas de folhas de carnaúba e coqueiros. 

 

 
FIGURA 103 – Avanço das dunas sobre a lagoa. 
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No entanto, com a utilização de bugres e jeeps nas dunas, estes dificultam a 

fixação da vegetação e favorecem o transporte eólico (Figura 104). 

 

 
FIGURA 104 – Passeio de bugre sobre as dunas ao Norte da lagoa. 

 

Durante a realização do trabalho de campo, foi estabelecido o contato com alguns 

moradores residentes próximo à lagoa. Conversando com pessoas das comunidades de 

Coqueiros, Pitombeiras e Olho-d’Água, pode-se conhecer um pouco mais desta região. 

Na área do entorno da lagoa existem algumas comunidades cuja população tem 

um baixo poder aquisitivo, tendo como principais atividades econômicas à agricultura de 

subsistência, a criação de animais domésticos e a pesca artesanal.  Também foi observada a 

existência de sítios e chácaras, muitas vezes utilizados como segunda residência, tendo como 

caseiros os moradores da região. 

Nas comunidades supracitadas, não há coleta de lixo, levando a população a 

incinerar, enterrar e até mesmo jogá-lo a céu aberto em terrenos baldios.  O lixo contamina o 

solo, o ar, as águas superficiais e subterrâneas, além de ser um foco de vetores endêmicos. 

Este é um problema que afeta diretamente a lagoa.  As águas da chuva lavam o solo, levando 

para a lagoa parte do material que esteja em sua bacia de drenagem, interferindo na qualidade 

da água.  A Prefeitura Municipal de Caucaia diz não dispor de recursos para efetuar a coleta.  

Este problema já é do conhecimento do Comitê Gestor da APA. 

Em muitos trechos, a população não tem acesso às águas da lagoa.  Embora a 

mesma, por ser um recurso natural, é considerada por lei como área de uso comum de bem 

público.  O acesso a este recurso hídrico está restrito ao Norte pelas dunas (próximo à estação 

9), na margem direita, nas localidades de Pitombeiras e Coqueiros e ao Sul, pela via 

estruturante.  Torna-se necessário impedir a construção de obras que barrem o livre acesso da 

população à lagoa, como muros e cercas. 
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As águas da lagoa são bastante utilizadas pela população ribeirinha para diversas 

atividades.  Na lavagem de roupas (Figura 105).  Utiliza-se a água para irrigação de vegetação 

frutífera e algumas culturas de subsistência (Figura 106). 

 

 
FIGURA 105 – Lavagem de roupa na lagoa. 

 

 

 
FIGURA 106 – A água da lagoa é utilizada na irrigação de espécies frutíferas e culturas de subsistência. 

 

È utilizada para abastecimento pela comunidade de Pitombeiras.  A captação é 

realizada próximo à estação 4 (Figura 107).  Recebe um tratamento que consiste basicamente 

das etapas de filtração e cloração da água.  É armazenada em cisterna e distribuída por meio 

de encanação à população.  A comunidade de Pitombeiras é a única das comunidades 

visitadas que possuíam água encanada.  Na comunidade de Coqueiros, a água utilizada para 

abastecimento provém de poço profundo, sendo colocada à disposição da população no 

chafariz (Figura 108).  A população desta comunidade queixa-se da qualidade da água, 

achando-a salobra. 
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FIGURA 107 –  Captação, tratamento e armazenamento da água da lagoa para abastecimento da 

comunidade de Pitombeiras.  
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8. CONCLUSÕES 

 

Nos sedimentos do fundo da lagoa foram encontradas as fácies: areia média, areia 

fina e lama.  A lama foi a fácie que predominou, caracterizando, assim, o ambiente lacustre.  

Quanto à concentração de matéria orgânica, esses sedimentos foram classificados como 

mineral.  As concentrações de mercúrio encontradas foram baixas, sendo que, em alguns 

pontos, ultrapassaram o background adotado. 

Quanto aos parâmetros morfométricos, pode-se considerar a lagoa do Cauípe 

como pequena e de profundidade média a rasa com morfologia de fundo em forma de “U”. 

Os valores da temperatura da água foram altos e constantes (média 28,6°C), com  

pequena amplitude anual (3,7°C), própria dos ecossistemas aquáticos tropicais.  Não foi 

observada estratificação térmica, fato atribuído à ação dos ventos e a pequena profundidade 

da lagoa. 

As concentrações de material em suspensão nas águas da lagoa foram altas (média 

de 107,38 mg.L-1).  Os valores de fundo da lagoa foram superiores aos de superfície.  

Observada sazonalidade nas águas superficiais.  A concentração de material em suspensão é 

influenciada pela ação dos ventos e pela pluviometria. 

A transparência variou inversamente com a concentração de material em 

suspensão.  Os valores foram baixos (média 0,18 m), nos permitindo inferir que houve 

atenuação da luz na coluna d’água, uma vez que a lagoa localiza-se próxima ao equador onde 

a intensidade da radiação solar é grande.  Segundo a classificação de Howard-Williams & 

Vicent (1984) podemos classificar a lagoa como túrbida. 

As águas apresentaram-se levemente ácidas (média 5,6), sendo  que os menores 

valores foram observados nas águas do fundo da lagoa.  Não foi observada variação sazonal 

nas águas do Lagamar do Cauípe.  Na estação 7, próxima onde ocorre captação para 

abastecimento d’água, o seu pH médio foi 5,5, valor abaixo do permitido para o consumo 

humano. 

A condutividade elétrica variou de 162,0 µS/cm a 400 µS/cm.   A variação entre 

as estações foi pequena, podendo afirmar que a água da lagoa tende a ser homogênea.    As 

águas da Lagoa podem ser usadas para irrigação.  No entanto é considerada nociva para a 

dessedentação de bovinos. 
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Quanto à salinidade, as águas da lagoa são consideradas doces, uma vez que a 

salinidade encontrada foi inferior a 0,50 UPS.  Não foi observada variação significativa entre 

as águas superficiais e do fundo da lagoa. 

Toda a coluna d’água apresentou-se oxigenada.  A morfometria da lagoa, o relevo 

suave das áreas adjacentes e a presença constante de ventos favorecem a distribuição 

homogênea de oxigênio.  A água da lagoa de acordo com a Resolução CONAMA N° 20/86 é 

enquadrada na Classe 1.  De um modo geral, pode-se dizer que houve variação nas 

concentrações de oxigênio dissolvido nos períodos de estiagem e chuvoso. 

A lagoa, quanto aos cátions principais, é classificada como sódica.  A relação 

encontrada na lagoa foi Na+ > Mg2+ > Ca2+ > K+ que segundo Comin (1984) é comum em 

lagos de regiões costeiras.  Apesar do sódio ser o cátion que está em maior concentração, as 

águas da lagoa, para agricultura, é classificada como fracamente sódica. 

Quanto à dureza, de acordo com a classificação da FEEMA (1979), as águas da 

lagoa são consideradas brandas.  Segundo a classificação de Custódio & Llamas (1983), as 

águas são consideradas brandas nos meses de junho e agosto e pouco dura nos meses de 

outubro, dezembro e fevereiro.  A dureza de não carbonatos é bem superior a dureza de 

carbonatos.   As concentrações de dureza total estão em conformidade com o padrão de 

aceitação ao consumo humano. 

As concentrações dos ânions principais tiveram um comportamento semelhante 

aos cátions principais.  A relação encontrada na lagoa foi Cl- > SO2-
4 > HCO-

3, sendo a lagoa 

classificada como cloretada.  As concentrações de SO2-
4 e Cl- estiveram abaixo do limite 

especificado pela  Resolução N°20/86 do CONAMA. 

Os valores de alcalinidade total foram baixos baixos, indicado a pequena 

capacidade das águas da lagoa em neutralizar ácidos. 

As concentrações de NO2
- e NO3

- estiveram abaixo do limite estabelecido pela 

Resolução N°20/86 do CONAMA.  

As concentrações de fósforo total, na maioria das estações de amostragem, foram 

superiores ao limite estabelecido pela Resolução N°20/86 do CONAMA.  De acordo com a 

classificação de Vollenweider (1968 apud ESTEVES, 1998) e o Índice de Estado Trófico 

(IET) de Carlson modificado por Toledo et al. (1983) a Lagoa, durante o período de estudo, 

comportou-se como um ecossistema bastante eutrofizado. 

As concentrações de clorofila “a” estiveram abaixo das concentrações observadas 

em algumas lagoas situadas no sudeste do Brasil, no entanto, são próximas as concentrações 

encontradas na lagoa de Uruaú, litoral do Ceará. 
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A maior parte dos parâmetros analisados mostra um padrão de variação sazonal, 

apesar de pouco pronunciado, relacionado com as estações secas e chuvosas.  As variações 

das concentrações nas águas superficiais e do fundo da lagoa não foram consideradas 

significativas, tendo sido a coluna d’água considerada homogênea devido, principalmente, à 

ação dos ventos da região.  Os parâmetros analisados à montante e à jusante da lagoa não 

apresentaram um comportamento definido. 

Com relação ao uso e ocupação das margens da lagoa, a área do entorno da lagoa 

é bastante conservada, com poucas residências.  As águas da Lagoa são utilizadas, 

principalmente, na irrigação, lavagem de roupas, pesca artesanal, balneabilidade e 

abastecimento da comunidade de Pitombeiras.  Os principais problemas identificados foram: 

avanço das dunas ao norte da lagoa, retirada da mata ciliar, erosão nas margens da lagoa é 

inexistência de coleta sistemática de lixo nas áreas próximas à lagoa. 

Os dois fatores que contribuem para o assoreamento da lagoa são a retirada da 

mata ciliar e o avanço das dunas ao norte.  Visando amenizar o processo de assoreamento na 

lagoa, torna-se necessário um trabalho junto à população residente as margens da mesma, a 

fim de conscientiza-la da importância da preservação da sua mata ciliar.  A fixação das dunas, 

que estão avançando ao norte da lagoa, contribuiria para retardar o assoreamento na mesma, 

uma vez que adiaria o barramento total do curso do rio.  Com o barramento do rio, os 

sedimentos e nutrientes que seriam levados ao mar, ficariam retidos na lagoa, contribuindo 

para seu assoreamento. 

Com relação ao lixo domiciliar, deve-se fazer um esforço para que a coleta 

sistemática do lixo seja implantada na região.  Esta medida, além de reduzir a contaminação 

do solo podendo atingir os alimentos, contribuirá para a melhoraria da qualidade da água 

lagoa.  As maiores concentrações de material em suspensão, nitrato e nitrito ocorreram no 

período chuvoso, devido ao carreamento através das águas da chuva proveniente da bacia de 

drenagem. 
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10. RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES 

 

Poucos são os ecossistemas que apresentam dados de monitoramento de períodos 

longos.  É necessário que se dê continuidade ao estudo realizado para que se possa conhecer  

melhor este recurso hídrico.  Têm-se como sugestões para futuras pesquisas: 

 Estudo sobre a taxa de assoreamento da lagoa, levando-se em consideração à 

deposição éolica proveniente das dunas e a retirada da vegetação, uma vez que foram 

observasam algumas áreas nas margens da lagoa que evidenciam o processo de erosão; 

 Estudo sobre a balneabilidade das águas da lagoa, para que seja verificado se a 

mesma pode ser utilizada para esse fim, uma vez que não foi possível a realização nesta 

pesquisa; 

 Estudo para avaliar a concentração de agrotóxicos nas águas, tendo em vista 

que nas margens da lagoa existem algumas plantações que podem estar fazendo uso indevido 

de agrotóxicos; 

 Estudo para avaliação da produção pesqueira da lagoa, a fim de que se tenham 

subsídios para trabalhos que visem a melhoria da qualidade de vida da população; 

 A realização de pesquisas que visem conhecer melhor as comunidades que 

moram na região, com relação aos aspectos sócio-econômicos, daria subsídios para 

implantação de programas educacionais e de melhoria de renda e qualidade de vida, tendo em 

vista que o homem é um agente modificador do seu meio. 

 Um trabalho de educação ambiental com a realização de cursos envolvendo a 

comunidade, que além de mostrar a importância de se preservar o meio ambiente, ensine 

técnicas de plantio etc., tentando conscientizar a população para que utilizem esse recurso 

hídrico de maneira sustentável. 
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APÊNDICE A – Localização das estações de amostragem de sedimento. 
 

Localização Estação 

Latitude (UTM) Longitude (UTM) 

1 521983 9597832 

2 522357 9597802 

3 522636 9595888 

4 524051 9596820 

5 524086 9598071 

6 523100 9598557 

7 522339 9598766 

8 523601 9599392 

9 523215 9600053 

10 524077 9600554 

11 523781 9600989 

12 524164 9601250 

13 523284 9596744 

14 523789 9600631 

15 523511 9600344 

16 523356 9599714 

17 522689 9598686 

18 522334 9598631 

19 523200 9597968 

20 523244 9597525 

21 523522 9596718 

22 523377 9596243 
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APÊNDICE B – Concentração de matéria orgânica no sedimento (%) 
nas estações de amostragem no mês de outubro de 
2001. 

 

Matéria   Orgânica 

Estações Concentração (%) 

Rio 0,18 

1 0,63 

2 1,27 

3 2,01 

4 1,63 

5 1,12 

6 0,51 

7 0,22 

8 0,22 

9 5,15 

10 1,26 

11 0,18 

saída 0,18 

Média 1,29 

Mínimo 0,18 

Máximo 5,14 

Amplitude 4,96 

 



 

 

  

APÊNDICE C - Temperatura (°C) das águas superficiais e de fundo no Lagamar do Cauípe.  

Temperatura (ºC) 
Meses  Estações Média Mínima  

mensal 
Máxima 
mensal 

Amplitude 
mensal 

 rio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 saída  

jun/01 - 29,7 28,6 30,1 28,7 28,7 28,2 29,0 28,9 28,6 28,8 28,8 28,8 28,9 28,2 30,1 1,9 
  28,1  28,0 28,4 28,6       28,3 28,0 28,6 0,6 

ago/01 28,7 29,4 28,3 29,8 28,5 28,6 28,4 28,7 28,6 28,3 28,6 28,5 29,0 28,7 28,3 29,8 1,5 
  28,3  28,5 28,6 28,4       28,5 28,3 28,6 0,3 

out/01 29,0 28,7 28,7 29,8 28,6 28,6 29,5 28,6 28,0 28,2 29,3 27,8 27,5 28,7 27,8 29,8 2,0 
  28,7  28,6 28,6 29,5       28,9 28,6 29,5 0,9 

dez/01 27,8 28,0 27,8 29,5 27,7 27,6 27,6 28,8 27,8 27,8 27,5 27,6 29,0 28,0 27,5 29,5 2,0 
   27,8  27,7 27,6 27,6       27,7 27,6 27,8 0,2 

fev/02 31,1 28,9 28,6 30,2 29,3 29,0 29,1 29,8 29,4 29,1 29,3 30,2 30,1 29,4 28,6 30,2 1,6 
 28,5 29,2 28,6 28,5  28,7 28,5 29,2 0,7 

Média da  
estação 

29,2 28,9 28,3 29,9 28,5 28,4 28,5 29,0 28,5 28,4 28,7 28,6 28,9 28,6 28,1 29,3 1,2 

Desvio 
Padrão 

da estação 

1,40 0,66 0,34 0,28 0,55 0,46 0,67 0,48 0,65 0,48 0,74 1,03 0,93 0,49 0,40 0,77 0,71 

Mínima  
da estação 

27,8 28,0 27,8 29,5 27,7 27,6 27,6 28,6 27,8 27,8 27,5 27,6 27,5 27,7 27,5 27,8 0,2 

Máxima  
da estação 

31,1 29,7 28,7 30,2 29,3 29,0 29,5 29,8 29,4 29,1 29,3 30,2 30,1 29,4 28,6 30,2 2,0 

Amplitude 
da estação 

3,3 1,7 0,9 0,7 1,6 1,4 1,9 1,2 1,6 1,3 1,8 2,6 2,6 1,7 1,1 2,4 1,8 

Observações:  (-) Análise não realizada. 
                        Os parâmetros: média mensal, mínima mensal, máxima mensal e amplitude mensal são em relação as estações de 1 à 11. 
 
 
 

 



 

 

  

APÊNDICE D - Transparência (m) das águas das águas superficiais e do fundo do Lagamar do Cauípe.  

Transparência (m) 

Meses  Estações Média  
Mensal 

Mínima 
mensal 

Máxima 
mensal 

Amplitude 
mensal 

 rio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 saída  
Jun/01 - 0,23 0,23 0,23 0,23 0,24 0,23 0,23 0,23 0,23 0,24 0,23 0,23 0,23 0,23 0,24 0,01 

Out/01 0,27 0,19 0,16 0,20 0,17 0,15 0,20 0,19 0,18 0,21 0,23 0,45 0,50 0,21 0,15 0,45 0,30 

Dez/01 0,60 0,12 0,14 0,12 0,13 0,09 0,11 0,10 0,10 0,14 0,18 0,20 0,50 0,13 0,09 0,20 0,11 

Fev/02 0,40 0,12 0,10 0,15 0,12 0,14 0,13 0,11 0,09 0,10 0,12 0,50 0,60 0,15 0,09 0,50 0,41 

Média da 
 estação 

0,42 0,17 0,16 0,18 0,16 0,16 0,17 0,16 0,15 0,17 0,19 0,35 0,46 0,18 0,14 0,35 0,21 

Desvio Padrão
da estação 

0,17 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,06 0,06 0,15 0,16 0,05 0,07 0,15 0,18 

Mínimo  
da estação 

0,27 0,12 0,10 0,12 0,12 0,09 0,11 0,10 0,09 0,10 0,12 0,20 0,23 0,13 0,09 0,20 0,01 

Máximo  
da estação 

0,60 0,23 0,23 0,23 0,23 0,24 0,23 0,23 0,23 0,23 0,24 0,50 0,60 0,23 0,23 0,50 0,41 

Amplitude  
da estação 

0,33 0,11 0,13 0,11 0,11 0,15 0,12 0,13 0,14 0,13 0,12 0,30 0,37 0,10 0,14 0,30 0,40 

Observações:  (-) Análise não realizada. 
                        Os parâmetros: média mensal, mínima mensal, máxima mensal e amplitude mensal são em relação as estações de 1 à 11. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

APÊNDICE E - Material em suspensão (mg.L-1) das águas superficiais e do fundo do Lagamar do Cauípe.  

Material em Suspensão (mg/L) 
Meses  Estações Média 

mensal 
Mínima 
mensal 

Máxima  
mensal 

Amplitude  
mensal 

 rio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 saída   

jun/01 - 74,00 100,00 99,00 86,00 91,00 76,00 79,00 119,00 72,00 75,00 35,00 40,00 82,36 35,00 119,00 84,00 
   94,00  64,00 111,00 101,00       92,50 64,00 111,00 47,00 

ago/01 81,00 11,00 9,00 9,00 20,00 12,00 17,00 6,00 10,00 13,00 8,00 3,00 8,00 10,73 3,00 20,00 17,00 

   23,00  33,00 29,00 46,00       32,75 23,00 46,00 23,00 

out/01 105,00 31,14 31,60 41,05 16,60 32,40 42,72 21,40 7,80 9,80 43,33 17,00 7,59 26,80 7,80 43,33 35,53 

   140,00  30,98 148,00 155,22       118,55 30,98 155,22 124,24 

dez/01 203,14 290,00 210,00 211,43 169,23 214,29 206,67 234,62 194,00 211,11 191,67 1,29 4,80 194,03 1,29 290,00 288,71 

   282,14  192,50 209,00 222,58       226,56 192,50 282,14 89,64 

fev/02 34,09 183,78 161,11 200,00 145,00 162,16 129,79 157,50 115,69 144,44 126,21 29,00 8,95 141,33 29,00 200,00 171,00 

   148,65  135,90 152,63 155,56       148,19 135,90 155,56 19,66 

Média  
da estação 

105,81 117,98 119,95 112,10 89,32 116,15 115,25 99,70 89,30 90,07 88,84 17,06 13,87 107,38 13,87 119,95 106,08 

Desvio Padrão
 da estação 

71,26 117,09 86,87 91,44 66,35 73,66 70,53 96,03 79,80 87,06 72,06 15,09 14,69 72,19 63,20 94,63 86,18 

Mínima  
da estação 

34,09 11,00 9,00 9,00 16,60 12,00 17,00 6,00 7,80 9,80 8,00 1,29 4,80 10,73 1,29 20,00 17,00 

Máxima  
da estação 

203,14 290,00 282,14 211,43 192,50 214,29 222,58 234,62 194,00 211,11 191,67 35,00 40,00 226,56 192,50 290,00 288,71 

Amplitude  
da estação 

169,05 279,00 273,14 202,43 175,90 202,29 205,58 228,62 186,20 201,31 183,67 33,71 35,20 215,83 191,21 270,00 271,71 

Observações:  (-) Análise não realizada. 
                        Os parâmetros: média mensal, mínima mensal, máxima mensal e amplitude mensal são em relação as estações de 1 à 11. 
 
 



 

 

  

 

APÊNDICE F - Potencial hidrogeniônico (pH) das águas superficiais e de fundo no Lagamar do Cauípe. 

Potencial Hidrogeniônico 

Meses  Estações  
 rio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 saída Média

mensal
Mínimo
mensal 

Máximo
mensal 

Amplitude 
mensal 

Jun/01 - 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 5,5 6,0 5,5 5,5 6,0 6,0 5,8 5,5 6,0 0,5 
  6,0  6,0 5,5 5,5       5,8 5,5 6,0 0,5 

Ago/01 5,5 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,7 5,5 6,0 0,5 
  5,5  6,0 5,5 5,5       5,6 5,5 6,0 0,5 

Out/01 5,5 5,5 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,0 5,5 5,7 5,0 6,5 1,5 
  5,5  6,0 5,5 5,5       5,6 5,5 6,0 0,5 

Dez/01 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,6 5,5 6,0 0,5 
  5,5  6,0 5,5 5,5       5,6 5,5 6,0 0,5 

Fev/02 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 0,0 
   5,5  5,5 5,5 5,5       5,5 5,5 5,5 0,0 

Média da  
estação 

5,5 5,5 5,7 5,9 5,9 5,7 5,7 5,5 5,6 5,5 5,5 5,5 5,6 5,6 5,5 6,0 0,5 

Desviopadrão
da estação 

0 0 0,24 0,4 0,2 0,3 0,24 0 0,2 0 0 0,4 0,2 0,1 - 0,4 0,4 

Mínimo  
da estação 

5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,0 5,5 5,5 5,0 5,5 0,0 

Máximo  
da estação 

5,5 5,5 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 5,5 5,5 6,0 6,0 5,8 5,5 6,5 1,5 

Amplitude  
da estação 

0,0 0,0 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 1,0 0,5 0,3 0,5 1,0 1,5 

Observações:  (-) Análise não realizada. 
                        Os parâmetros: média mensal, mínima mensal, máxima mensal e amplitude mensal são em relação as estações de 1 à 11. 



 

 

  

APÊNDICE G - Condutividade elétrica (µS.cm-1) das águas superficiais e de fundo no Lagamar do Cauípe.  

Condutividade Elétrica 

Meses  Estações  
 rio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 saída Média 

Mensal 
Mínimo
Mensal 

Máximo
Mensal 

Amplitude 
Mensal 

Jun/01 - 240,0 213,0 214,0 226,0 274,0 209,0 208,0 194,0 192,0 192,0 204,0 177,0 215,1 192,0 274,0 82,0 
 162,0 373,0 198,0 249,0      245,5 162,0 373,0 211,0 

Ago/01 343,0 258,0 258,0 258,0 256,0 256,0 255,0 256,0 250,0 250,0 245,0 208,0 295,0 250,0 208,0 258,0 50,0 
  259,0  260,0 257,0 256,0       258,0 256,0 260,0 4,0 

Out/01 400,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 200,0 300,0 290,9 200,0 300,0 100,0 
  300,0  300,0 300,0 300,0       300,0 300,0 300,0 0,0 

Dez/01 393,0 334,0 320,0 332,0 321,0 334,0 323,0 333,0 327,0 317,0 324,0 234,0 282,0 318,1 234,0 334,0 100,0 
  335,0  327,0 331,0 338,0       330,4 325,0 338,0 13,0 

Fev/02 332,0 335,0 334,0 337,0 338,0 328,0 332,0 331,0 320,0 322,0 320,0 211,0 204,0 318,9 211,0 338,0 127,0 
   329,0  327,0 330,0 335,0       328,8 323,0 335,0 12,0 

Média da 
 estação 

367,0 293,4 281,0 288,2 302,8 290,8 289,7 285,6 286,0 284,5 291,9 211,4 251,6 285,6 241,1 311,0 69,9 

Desvio 
Padrão  

da estação

34,5 43,4 57,8 52,1 44,2 44,5 44,7 53,4 53,5 53,2 48,7 13,3 57,0 40,7 57,6 38,6 67,8 

Mínimo  
da estação

332,0 240,0 162,0 214,0 226,0 198,0 209,0 208,0 194,0 192,0 192,0 200,0 177,0 215,1 162,0 258,0 0,0 

Máximo  
da estação 400,0 335,0 335,0 337,0 373,0 334,0 338,0 333,0 327,0 326,0 331,0 234,0 300,0 330,4 325,0 373,0 211,0 

Amplitude
da estação 68,0 95,0 173,0 123,0 147,0 136,0 129,0 125,0 133,0 134,0 139,0 34,0 123,0 115,3 163,0 115,0 211,0 

Observações:  (-) Análise não realizada. 
                        Os parâmetros: média mensal, mínima mensal, máxima mensal e amplitude mensal são em relação as estações de 1 à 11. 
 
 



 

 

  

APÊNDICE H - Concentração da Salinidade (UPS) nas das águas superficiais e de fundo no Lagamar do Cauípe.  

Concentração da Salinidade 
Meses  Estações Média 

mensal
Mínima 
Mensal 

Máxima 
Mensal 

Amplitude  
Mensal 

 rio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 saída  

Jun/01 - 0,11 0,08 0,08 0,09 0,08 0,07 0,09 0,08 0,09 0,07 0,08 0,07 0,08 0,07 0,11 0,04 
  0,08 0,08 0,07 0,08      0,08 0,07 0,08 0,01 

Ago/01 0,16 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,08 0,12 0,10 0,08 0,10 0,02 
  0,10  0,10 0,10 0,10       0,10 0,10 0,10 0,00 

Out/01 0,15 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,08 0,11 0,11 0,08 0,11 0,03 
  0,11  0,11 0,11 0,11       0,11 0,11 0,11 0,00 

Dez/01 0,25 0,20 0,21 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,19 0,19 0,20 0,14 0,17 0,19 0,14 0,21 0,07 
  0,20  0,19 0,20 0,21       0,20 0,19 0,21 0,02 

Fev/02 0,21 0,19 0,19 0,19 0,20 0,19 0,19 0,19 0,18 0,19 0,19 0,11 0,10 0,18 0,11 0,20 0,09 
   0,20  0,20 0,19 0,19       0,20 0,19 0,20 0,01 

Média das  
estações 

0,19 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,14 0,13 0,10 0,11 0,13 0,11 0,14 0,03 

Desvio  
Padrão 

0,05 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,03 0,04 0,05 0,05 0,05 0,03 

Mínimo das 
estações 

0,15 0,10 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,09 0,08 0,09 0,07 0,08 0,07 0,08 0,07 0,08 0,00 

Máximo das  
estações 

0,25 0,20 0,21 0,20 0,20 0,20 0,21 0,20 0,19 0,19 0,20 0,14 0,17 0,20 0,19 0,21 0,09 

Amplitude  
das estações 

0,10 0,10 0,13 0,12 0,12 0,13 0,14 0,11 0,11 0,10 0,13 0,06 0,10 0,12 0,12 0,13 0,09 

Observações:  (-) Análise não realizada. 
                        Os parâmetros: média mensal, mínima mensal, máxima mensal e amplitude mensal são em relação as estações de 1 à 11. 
 
 



 

 

  

APÊNDICE I - Concentração do oxigênio dissolvido (mg.L-1) nas águas superficiais e do fundo do Lagamar do Cauípe.  

Oxigênio Dissolvido (OD) 

Meses  Estações Média 
Mensal 

Mínimo 
Mensal 

Máximo 
Mensal 

Amplitude 
mensal 

 rio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 saída     
Jun/01 - 6,12 6,46 5,87 5,96 6,21 6,63 6,71 6,71 6,79 6,29 6,71 6,21 6,41 5,87 6,79 0,92 

  6,63  6,29 6,46 6,88       6,57 6,29 6,88 0,59 

Ago/01 6,17 6,90 7,08 6,90 6,90 7,35 7,35 7,71 7,53 7,80 8,17 9,53 9,17 7,57 6,90 9,53 2,63 
  7,26  6,99 7,17 7,62       7,26 6,99 7,62 0,63 

Out/01 5,04 8,40 8,73 7,39 9,23 8,39 8,90 6,21 8,06 6,88 5,88 9,07 11,58 7,92 5,88 9,23 3,35 
  8,39  8,73 8,06 9,07       8,56 8,06 9,07 1,01 

Dez/01 4,92 7,94 8,10 9,53 7,94 8,42 8,26 8,89 8,26 8,10 8,26 8,57 7,78 8,39 7,94 9,53 1,59 
  8,10  7,94 7,94 8,43       8,10 7,94 8,43 0,49 

Fev/02 6,46 7,72 8,56 7,38 7,72 8,22 7,38 7,89 7,55 8,06 7,05 9,40 8,39 7,90 7,05 9,40 2,35 
  6,71  7,82 7,22 7,55       7,33 6,71 7,82 1,11 

Média  
da estação 

5,65 7,42 7,60 7,41 7,55 7,54 7,81 7,48 7,62 7,53 7,13 8,66 8,63 7,60 6,96 8,43 1,47 

Desvio Padrão 
da estação 

0,78 0,91 0,87 1,33 1,03 0,79 0,82 1,05 0,60 0,64 1,08 1,15 1,98 0,72 0,82 1,08 0,99 

Mínimo  
da estação 

4,92 6,12 6,46 5,87 5,96 6,21 6,63 6,21 6,71 6,79 5,88 6,71 6,21 6,41 5,87 6,79 0,49 

Máximo  
da estação 

6,46 8,40 8,73 9,53 9,23 8,42 9,07 8,89 8,26 8,10 8,26 9,53 11,58 8,56 8,06 9,53 3,35 

Amplitude  
da estação 

1,54 2,28 2,27 3,66 3,27 2,21 2,44 2,68 1,55 1,31 2,38 2,82 5,37 2,16 2,19 2,74 2,86 

Observações:  (-) Análise não realizada. 
                        Os parâmetros: média mensal, mínima mensal, máxima mensal e amplitude mensal são em relação as estações de 1 à 11. 
 



 

 

  

APÊNDICE J - Concentração de cálcio (mg.L-1) nas águas superficiais e do fundo no Lagamar do Cauípe. 

Cálcio 

Meses   Estações Média 
Mensal 

Mínima 
Mensal 

Máxima 
Mensal 

Amplitude 
Mensal 

 rio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 saída      
Jun/01 - 4,01 4,01 3,21 3,21 2,41 4,01 3,61 3,61 2,81 2,81 2,41 2,81 3,28 2,41 4,01 1,60 4,00 

   5,21  3,21 5,61 4,81       4,71 3,21 5,61 2,40  

Ago/01 2,81 2,01 2,41 2,81 2,01 2,81 2,81 2,41 2,41 2,81 2,01 2,41 3,61 2,45 2,01 2,81 0,80 2,65 
   2,81  2,60 2,81 3,21       2,86 2,60 3,21 0,61  

Out/01 2,81 3,61 3,21 4,01 3,61 3,21 3,21 3,61 3,21 3,61 3,21 3,62 3,61 3,47 3,21 4,01 0,80 3,39 
   3,21  3,21 3,61 3,21       3,31 3,21 3,61 0,40  

Dez/01 3,61 4,01 4,01 3,61 4,01 4,01 3,61 3,61 3,8 3,61 4,01 3,21 4,01 3,77 3,21 4,01 0,80 3,79 
   3,61  4,01 4,01 3,61       3,81 3,61 4,01 0,40  

Fev/02 2,01 4,01 4,01 4,01 4,01 4,21 4,41 3,61 3,61 3,61 4,01 3,60 2,81 3,92 3,60 4,41 0,81 4,01 
   4,01  3,81 4,21 4,41       4,11 3,81 4,41 0,60  

Média  
da Estação 

2,81 3,53 3,65 3,53 3,37 3,69 3,73 3,37 3,33 3,29 3,21 3,05 3,37 3,57 3,09 4,01 0,92 3,57 

Desvio  
Padrão da 

Estação 

0,65 0,87 0,79 0,52 0,67 0,93 0,65 0,54 0,56 0,44 0,85 0,61 0,54 0,64 0,57 0,75 0,62 0,57 

Mínimo da 
Estação 

2,01 2,01 2,41 2,81 2,01 2,41 2,81 2,41 2,41 2,81 2,01 2,41 2,81 2,45 2,01 2,81 0,40 2,65 

Máximo  
da Estação 

3,61 4,01 5,21 4,01 4,01 5,61 4,81 3,61 3,81 3,61 4,01 3,62 4,01 4,71 3,81 5,61 2,40 4,01 

Amplitude  
da Estação 

1,60 2,00 2,80 1,20 2,00 3,20 2,00 1,20 1,40 0,80 2,00 1,21 1,20 2,26 1,80 2,80 2,00 1,36 

Observações:  (-) Análise não realizada. 
                        Os parâmetros: média mensal, mínima mensal, máxima mensal e amplitude mensal são em relação as estações de 1 à 11. 
 
 

 



 

 

  

APÊNCIDE K - Concentração de Magnésio (mg.L-1) nas águas superficiais e do fundo no Lagamar do Cauípe. 

Magnésio 

Meses    Estações  Média 
Mensal 

Mínima 
Mensal 

Máxima 
Mensal 

Amplitude 
Mensal 

 rio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 saída     
Jun/01 - 2,92 1,94 2,43 2,67 2,92 2,19 2,19 2,32 2,43 2,43 2,67 3,65 2,46 1,94 2,92 0,98 

   1,46  2,92 1,97 1,70       2,01 1,46 2,92 1,46 

Ago/01 5,59 3,89 4,13 1,94 3,10 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 2,80 2,43 3,40 3,21 1,94 4,13 2,19 
   3,89  3,59 3,40 3,16       3,51 3,16 3,89 0,73 

Out/01 5,35 4,37 4,10 4,4 3,65 4,13 3,65 4,37 4,13 3,65 3,40 2,60 3,16 3,86 2,60 4,40 1,80 
   3,89  4,13 3,40 3,65       3,77 3,40 4,13 0,73 

Dez/01 4,62 4,37 3,89 4,62 3,89 3,89 4,13 4,37 4,25 4,25 3,89 2,92 2,92 4,04 2,92 4,62 1,70 
   4,13  3,89 3,89 4,13       4,01 3,89 4,13 0,24 

Fev/02 3,89 4,01 3,89 3,89 3,89 3,77 3,89 4,01 3,89 4,13 3,65 2,67 2,43 3,79 2,67 4,13 1,46 
   4,13  4,01 3,65 3,52       3,83 3,52 4,13 0,61 

Média  
da Estação 4,86 3,91 3,55 3,46 3,57 3,44 3,34 3,67 3,60 3,57 3,23 2,66 3,11 3,45 2,75 3,94 1,19 

Desvio  
Padrão da 

Estação 

0,77 0,59 0,99 1,20 0,50 0,62 0,80 0,92 0,79 0,73 0,61 0,18 0,47 0,69 0,78 0,57 0,62 

Mínimo da 
Estação 3,89 2,92 1,46 1,94 2,67 1,97 1,70 2,19 2,32 2,43 2,43 2,43 2,43 2,01 1,46 2,92 0,24 

Máximo  
da Estação 5,59 4,37 4,13 4,62 4,13 4,13 4,13 4,37 4,25 4,25 3,89 2,92 3,65 4,04 3,89 4,62 2,19 

Amplitude 
da Estação 1,70 1,45 2,67 2,68 1,46 2,16 2,43 2,18 1,93 1,82 1,46 0,49 1,22 2,03 2,43 1,70 1,95 

Observações:  (-) Análise não realizada. 
                        Os parâmetros: média mensal, mínima mensal, máxima mensal e amplitude mensal são em relação as estações de 1 à 11. 
 
 



 

 

  

APÊNDICE L - Concentração de sódio (mg.L-1) nas águas superficiais e do fundo no Lagamar do Cauípe. 

  Sódio   

Meses  Estações Média  
Mensal 

Mínima 
Mensal 

Máxima  
Mensal 

Amplitude 
Mensal 

 rio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 saída   

Jun/01 - 31,41 27,67 29,91 32,90 33,64 28,42 27,67 26,93 26,93 26,93 27,67 24,68 29,10 26,93 33,64 6,71 
   21,69  33,00 26,93 30,55       28,04 21,69 33,00 11,31 

Ago/01 42,36 33,02 33,02 34,06 33,02 33,02 33,02 35,09 34,06 31,98 30,94 26,79 38,21 32,55 26,79 35,09 8,30 
   33,02  33,02 33,02 35,09       33,54 33,02 35,09 2,07 

Out/01 44,00 37,00 37,00 37,00 38,00 40,00 37,00 45,00 36,00 37,00 37,00 30,00 38,00 37,36 30,00 45,00 15,00 
   38,00  37,00  36,00       37,00 36,00 38,00 2,00 

Dez/01 58,06 49,98 49,98 49,98 48,97 48,97 45,95 50,99 46,96 46,96 47,97 34,84 39,89 47,41 34,84 50,99 16,15 
   49,96  48,98 48,97 40,90       47,20 40,90 49,96 9,06 

Fev/02 51,26 50,21 50,21 50,21 50,21 50,21 50,21 50,21 49,16 50,21 49,16 36,53 35,48 48,78 36,53 50,21 13,68 
   50,21  50,26 50,21 50,21       50,22 50,21 50,26 0,05 

Média  
da Estação 

48,92 40,32 39,08 40,23 40,54 40,55 38,74 41,79 38,62 38,62 38,40 31,17 35,25 39,12 33,69 42,12 8,43 

Desvio Padrão 
da Estação 

7,22 9,15 10,52 9,35 8,01 9,19 7,82 10,13 9,29 9,84 9,96 4,33 6,12 8,54 8,10 7,82 5,72 

Mínimo da 
Estação 

42,36 31,41 21,69 29,91 32,90 26,93 28,42 27,67 26,93 26,93 26,93 26,79 24,68 28,04 21,69 33,00 0,05 

Máximo  
da Estação 

58,06 50,21 50,21 50,21 50,26 50,21 50,21 50,99 49,16 50,21 49,16 36,53 39,89 50,22 50,21 50,99 16,15 

Amplitude  
da Estação 

15,70 18,80 28,52 20,30 17,36 23,28 21,79 23,32 22,23 23,28 22,23 9,74 15,21 22,18 28,52 17,99 16,10 

Observações:  (-) Análise não realizada. 
                        Os parâmetros: média mensal, mínima mensal, máxima mensal e amplitude mensal são em relação as estações de 1 à 11. 
 



 

 

  

APÊNDICE M - Concentração de potássio (mg.L-1) nas águas superficiais e do fundo no Lagamar do Cauípe. 

Potássio 
Meses  Estações Média  

Mensal 
Mínima  
Mensal 

Máxima  
Mensal 

Amplitude  
Mensal 

 rio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 saída  
Jun/01 - 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,45 0,45 0,45 0,45 0,47 0,44 0,43 0,45 0,02 

   0,43 0,43 0,43 0,45       0,44 0,43 0,45 0,02 

Ago/01 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,47 0,47 0,47 0,47 0,50 0,44 0,43 0,47 0,04 
   0,43 0,43 0,43 0,43       0,43 0,43 0,43 0,00 

Out/01 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,47 0,45 0,45 0,47 0,48 0,45 0,45 0,47 0,02 
   0,45 0,45 0,45 0,45       0,45 0,45 0,45 0,00 

Dez/01 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,44 0,57 0,44 0,44 0,44 0,55 0,57 0,52 0,44 0,57 0,13 
   0,57 0,57 0,57 0,57       0,57 0,57 0,57 0,00 

Fev/02 0,47 0,50 0,50 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,35 0,41 0,46 0,35 0,50 0,15 
   0,50 0,47 0,47 0,47       0,48 0,47 0,50 0,03 

Média  
da Estação 

0,48 0,48 0,48 0,48 0,47 0,47 0,47 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,49 0,47 0,45 0,49 0,04 

Desvio  
Padrão da 

Estação 

0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04 0,01 0,01 0,01 0,07 0,33 0,04 0,05 0,05 0,05 

Mínimo da 
Estação 

0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,44 0,44 0,44 0,35 0,41 0,43 0,35 0,43 0,00 

Máximo  
da Estação 

0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,47 0,47 0,47 0,55 0,57 0,57 0,57 0,57 0,15 

Amplitude  
da Estação 

0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,03 0,03 0,03 0,20 0,16 0,14 0,22 0,14 0,15 

Observações:  (-) Análise não realizada. 
                        Os parâmetros: média mensal, mínima mensal, máxima mensal e amplitude mensal são em relação as estações de 1 à 11. 
 
 

 

 



 

 

  

APÊNDICE N - Dureza total (mg de CaCO3.L-1) nas águas superficiais e do fundo nas estações de coleta no Lagamar do Cauípe. 

Dureza Total 

Meses  Estações Média  
Mensal 

Mínima 
Mensal 

Máxima 
Mensal 

Amplitude  
Mensal 

 rio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 saída  

Jun/01 - 44,00 36,00 36,00 0,38 36,00 38,00 36,00 36,00 34,00 34,00 34,00 44,00 34,03 0,38 44,00 43,62 
   38,00  40,00 36,00 38,00       38,00 36,00 40,00 4,00 

Ago/01 60,00 42,00 46,00 42,00 52,00 42,00 42,00 40,00 40,00 42,00 52,00 32,00 46,00 43,17 32,00 52,00 20,00 
   46,00  54 42,00 42,00       46,00 42,00 54,00 12,00 

Out/01 58,00 54,00 58,00 68,00 48,00 50,00 46,00 54,00 50,00 48,00 44,00 38,00 44,00 50,17 38,00 68,00 30,00 
   48,00  50,00 46,00 46,00       47,50 46,00 50,00 4,00 

Dez/01 56,00 56,00 52,00 56,00 52,00 52,00 52,00 54,00 54,00 54,00 52,00 40,00 44,00 51,50 40,00 56,00 16,00 
   52,00  52,00 52,00 52,00       52,00 52,00 52,00 0,00 

Fev/02 42,00 53,00 52,00 52,00 52,00 52,00 54,00 51,00 50,00 52,00 50,00 30,00 34,00 48,50 30,00 54,00 24,00 
   54,00  52,00 51,00 51,00       52,00 51,00 54,00 3,00 

Média  
da Estação 54,00 49,80 48,20 50,80 45,24 45,90 46,10 47,00 46,00 46,00 46,40 34,80 42,40 46,29 36,74 52,40 15,66 

Desvio  
Padrão da  

Estação 

8,16 6,34 6,96 12,46 16,25 6,51 5,97 8,43 7,62 8,12 7,67 4,15 4,77 6,17 14,73 7,41 14,01 

Mínimo da 
Estação 42,00 42,00 36,00 36,00 0,38 36,00 38,00 36,00 36,00 34,00 34,00 30,00 34,00 34,03 0,38 40,00 0,00 

Máximo  
da Estação 60,00 56,00 58,00 68,00 54,00 52,00 54,00 54,00 54,00 54,00 52,00 40,00 46,00 52,00 52,00 68,00 43,62 

Amplitude  
da Estação 18,00 14,00 22,00 32,00 53,62 16,00 16,00 18,00 18,00 20,00 18,00 10,00 12,00 17,97 51,62 28,00 43,62 

Observações:  (-) Análise não realizada. 
                        Os parâmetros: média mensal, mínima mensal, máxima mensal e amplitude mensal são em relação as estações de 1 à 11. 
 
 



 

 

  

APÊNDICE O - Concentração de sulfato (mg.L-1) nas águas superficiais e do fundo nas estações de coleta no Lagamar do Cauípe. 

Sulfato 

Meses  Estações Média  
Mensal 

Mínima 
Mensal 

Máxima 
Mensal 

Amplitud
e  

Mensal 

 rio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 saída  

Jun/01 - 6,52 7,42 6,97 7,53 8,88 8,54 7,08 7,31 8,43 7,98 8,99 7,76 7,79 6,52 8,99 2,47 
   6,63  11,01 7,53 9,66       8,71 6,63 11,01 4,38 

Ago/01 5,93 8,22 7,24 7,02 6,48 7,24 6,59 7,13 7,57 6,91 7,24 6,80 8,11 7,13 6,48 8,22 1,74 
   6,69  7,35 7,02 6,59       6,91 6,59 7,35 0,76 

Out/01 7,60 7,70 6,66 6,97 8,12 7,28 8,33 6,47 7,6 6,86 6,86 6,86 7,39 7,25 6,47 8,33 1,86 
   7,70  7,70 8,86 7,28       7,89 7,28 8,86 1,58 

Dez/01 9,80 12,05 10,82 11,20 12,26 11,74 13,18 11,54 11,1 10,52 12,15 7,14 7,14 11,25 7,14 13,18 6,04 
   10,21  11,13 11,23 10,93       10,88 10,21 11,23 1,02 

Fev/02 8,34 8,91 9,02 8,97 8,55 9,33 9,18 8,91 8,34 8,86 8,49 7,29 7,44 8,71 7,29 9,33 2,04 
   9,28  8,97 8,28 9,44       8,99 8,28 9,44 1,16 

Média  
da Estação 

7,92 8,68 8,17 8,23 8,91 8,74 8,97 8,23 8,39 8,32 8,54 7,42 7,57 8,55 7,29 9,59 2,31 

DesvioPadrão 
 da Estação 

1,61 2,08 1,55 1,87 1,92 1,65 2,03 2,06 1,58 1,52 2,11 0,90 0,37 1,50 1,17 1,73 1,66 

Mínimo da 
Estação 

5,93 6,52 6,63 6,97 6,48 7,02 6,59 6,47 7,31 6,86 6,86 6,80 7,14 6,91 6,47 7,35 0,76 

Máximo  
da Estação 

9,80 12,05 10,82 11,20 12,26 11,74 13,18 11,54 11,13 10,52 12,15 8,99 8,11 11,25 10,21 13,18 6,04 

Amplitude  
da Estação 

3,87 5,53 4,19 4,23 5,78 4,72 6,59 5,07 3,82 3,66 5,29 2,19 0,97 4,34 3,74 5,83 5,28 

Observações:  (-) Análise não realizada. 
                        Os parâmetros: média mensal, mínima mensal, máxima mensal e amplitude mensal são em relação as estações de 1 à 11. 
 

 



 

 

  

APÊNDICE P - Concentração de cloreto (mg.L-1) nas águas superficiais e do fundo nas estações de coleta no Lagamar da Cauípe. 

Cloreto 

Meses  Estações Média 
Mensal 

Mínima 

Mensal 

Máxima 
Mensal 

Amplitude 
Mensal 

 rio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 saída     
Jun/01 - 57,85 43,39 44,36 47,25 39,53 39,53 48,21 40,98 48,21 40,50 41,46 39,53 44,66 39,53 57,85 18,32 

   44,36  45,32 39,53 42,91       43,03 39,53 45,32 5,79 

Ago/01 85,41 55,33 57,27 56,30 55,33 56,30 55,33 52,41 53,38 55,33 52,41 43,68 63,09 53,92 43,68 57,27 13,59 
   57,27  56,30 54,35 54,35       55,57 54,35 57,27 2,92 

Out/01 82,56 61,19 60,22 62,17 59,25 60,22 62,17 61,19 61,19 60,22 60,2 41,8 59,25 59,07 41,77 62,17 20,40 
   59,25  61,19 60,22 60,22       60,22 59,25 61,19 1,94 

Dez/01 97,00 77,2 82,15 78,19 77,20 78,19 76,21 78,19 75,22 75,22 76,2 53,5 65,32 75,22 53,45 82,15 28,70 
   76,21  75,22 78,19 79,18       77,20 75,22 79,18 3,96 

Fev/02 78,07 72,37 71,41 72,36 73,31 72,16 72,36 70,46 68,55 69,50 69,50 39,99 38,08 68,36 39,99 73,31 33,32 
   73,31  74,27 70,46 72,36       72,60 70,46 74,27 3,81 

Média 
da estação 

85,76 64,79 62,48 62,68 62,46 60,92 61,46 62,09 59,86 61,70 59,77 44,07 53,05 60,98 51,72 65,00 13,28 

DesvioPadrão 
da estação 

8,08 9,51 13,06 13,33 11,85 14,12 13,68 12,41 13,34 10,82 14,06 5,41 13,20 12,14 13,20 11,69 11,47 

Mínimo  
da estação 

78,07 55,33 43,39 44,36 45,32 39,53 39,53 48,21 40,98 48,21 40,50 39,99 38,08 43,03 39,53 45,32 1,94 

Máximo 
da estação 

97,00 77,20 82,15 78,19 77,20 78,19 79,18 78,19 75,22 75,22 76,21 53,45 65,32 77,20 75,22 82,15 33,32 

Amplitude 
da estação 

18,93 21,87 38,76 33,83 31,88 38,66 39,65 29,98 34,24 27,01 35,71 13,46 27,24 34,17 35,69 36,83 31,38 

Observações:  (-) Análise não realizada. 
                        Os parâmetros: média mensal, mínima mensal, máxima mensal e amplitude mensal são em relação as estações de 1 à 11. 
 



 

 

  

APÊNDICA Q - Concentração de bicarbonato (mg.L-1) nas águas superficiais e do fundo nas estações de coleta no Lagamar do Cauípe. 

Bicarbonato 

Meses  Estações Média  
Mensal 

Mínima  
Mensal 

Máxima  
Mensal 

Amplitude  
Mensal 

 rio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 saída  

Jun/01 - 0,36 0,36 0,36 0,32 0,36 0,36 0,39 0,71 0,32 0,39 0,36 0,36 0,39 0,32 0,71 0,39 

   0,36  0,39 0,53 0,36       0,41 0,36 0,53 0,18 

Ago/01 0,68 0,71 0,68 0,78 0,82 0,71 0,748 0,71 0,64 0,75 0,64 0,57 0,78 0,71 0,57 0,82 0,25 
   0,71  0,85 0,71 0,71       0,75 0,71 0,85 0,14 

Out/01 0,53 1,19 1,07 1,39 0,94 0,98 0,961 1,19 1,07 1,12 0,943 0,73 0,32 1,05 0,73 1,39 0,66 
   1,16  1,12 0,93 1,03       1,06 0,93 1,16 0,23 

Dez/01 0,85 0,997 1,07 1,21 1,1 1,14 1,14 1,21 1,18 1,18 1,175 0,676 0,85 1,10 0,68 1,21 0,53 
   1,10  0,96 1,14 1,39       1,15 0,96 1,39 0,43 

Fev/02 1,07 1,07 1,07 1,42 0,89 0,89 1,07 0,89 1,07 0,71 1,07 1,07 1,07 1,02 0,71 1,42 0,71 
   1,07  1,07 1,42 1,07       1,16 1,07 1,42 0,36 

Média 
da Estação 

0,78 0,87 0,86 1,03 0,85 0,88 0,88 0,88 0,93 0,82 0,84 0,68 0,68 0,88 0,70 1,09 0,39 

Desvio Padrão 
da Estação 

0,23 0,33 0,31 0,46 0,28 0,31 0,34 0,34 0,24 0,35 0,32 0,26 0,33 0,30 0,24 0,33 0,20 

Mínimo da 
Estação 

0,53 0,36 0,36 0,36 0,32 0,36 0,36 0,39 0,64 0,32 0,39 0,36 0,32 0,39 0,32 0,53 0,14 

Máximo 
da Estação 

1,07 1,19 1,16 1,42 1,12 1,42 1,39 1,21 1,18 1,18 1,18 1,07 1,07 1,16 1,07 1,42 0,71 

Amplitude 
da Estação 

0,53 0,84 0,80 1,07 0,80 1,07 1,03 0,82 0,53 0,86 0,78 0,71 0,75 0,77 0,75 0,89 0,57 

Observações:  (-) Análise não realizada. 
                        Os parâmetros: média mensal, mínima mensal, máxima mensal e amplitude mensal são em relação as estações de 1 à 11. 
 

 



 

 

  

APÊNDICE R - Alcalinidade total (mg de CaCO3.L-1) nas águas superficiais e do fundo nas estações de coleta no Lagamar do Cauípe. 

Alcalinidade Total 

Meses  Estações Média 
Mensal 

Mínima 
Mensal 

Máxima 
Mensal 

Amplitude 
Mensal 

 rio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 saída     

Jun/01 - 0,40 0,40 0,40 0,36 0,40 0,40 0,44 0,80 0,36 0,44 0,40 0,40 0,43 0,36 0,80 0,44 
   0,40  0,44 0,60 0,40       0,46 0,40 0,60 0,20 

Ago/01 0,76 0,80 0,76 0,88 0,92 0,80 0,84 0,80 0,72 0,84 0,72 0,64 0,88 0,80 0,64 0,92 0,28 
   0,80  0,96 0,80 0,80       0,84 0,80 0,96 0,16 

Out/01 0,60 1,34 1,20 1,56 1,06 1,10 1,08 1,34 1,20 1,26 1,06 0,82 0,36 1,12 0,36 1,56 1,20 
   1,30  1,26 1,04 1,16       1,19 1,04 1,30 0,26 

Dez/01 0,96 1,12 1,20 1,36 1,24 1,28 1,28 1,36 1,32 1,32 1,32 0,76 0,96 1,21 0,76 1,36 0,60 
   1,24  1,08 1,28 1,56       1,29 1,08 1,56 0,48 

Fev/02 1,20 1,20 1,20 1,60 1,00 1,00 1,20 1,00 1,20 0,80 1,20 1,20 1,20 1,15 0,80 1,60 0,80 
   1,20  1,20 1,60 1,20       1,30 1,20 1,60 0,40 

Média 
da Estação 0,88 0,97 0,97 1,16 0,95 0,99 0,99 0,99 1,05 0,92 0,95 0,76 0,76 0,98 0,74 1,23 0,48 

Desvio Padrão 
da Estação 0,26 0,38 0,35 0,51 0,31 0,35 0,38 0,39 0,27 0,39 0,36 0,29 0,37 0,33 0,31 0,37 0,32 

Mínimo da 
Estação 0,60 0,40 0,40 0,40 0,36 0,40 0,40 0,44 0,72 0,36 0,44 0,40 0,36 0,43 0,36 0,60 0,16 

Máximo 
da Estação 1,20 1,34 1,30 1,60 1,26 1,60 1,56 1,36 1,32 1,32 1,32 1,20 1,20 1,30 1,20 1,60 1,20 

Amplitude 
da Estação 0,60 0,94 0,90 1,20 0,90 1,20 1,16 0,92 0,60 0,96 0,88 0,80 0,84 0,87 0,84 1,00 1,04 

Observações:  (-) Análise não realizada. 
                        Os parâmetros: média mensal, mínima mensal, máxima mensal e amplitude mensal são em relação as estações de 1 à 11. 
 

 



 

 

  

APÊNDICE S - Concentração de nitrito (µg.L-1) nas águas superficiais e do fundo nas estações de coleta no Lagamar do Cauípe. 

Nitrito 

Meses  Estações Média 
mensal 

Mínima
mensal

Máxima
mensal 

Amplitude 
mensal 

 rio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 saída     

Jun/01 - 0,003 0,002 0,0039 0,003 0,003 0,004 0,003 0,005 0,005 0,004 0,003 0,003 0,003 0,002 0,005 0,002 
   0,004  0,003 0,003 0,003       0,003 0,003 0,004 0,001 

Ago/01 0,001 0,003 0,003 0,004 0,003 0,002 0,002 0,002 0,003 0,002 0,002 > 0,001 0,001 0,003 0,002 0,004 0,002 
   0,002  0,004 0,009 0,002       0,004 0,002 0,009 0,007 

Out/01 0,003 0,003 0,001 0,004 0,002 0,002 >0,001 0,004 0,001 0,002 0,001 >0,001 >0,001 0,002 0,001 0,004 0,004 
   0,001  0,002 0,004 0,003       0,002 0,001 0,004 0,003 

Dez/01 0,002 0,004 0,004 0,002 0,001 0,001 0,002 0,002 0,001 0,002 0,002 >0,001 0,001 0,002 0,001 0,004 0,004 
   0,002  0,003 0,001 0,003       0,002 0,001 0,003 0,001 

Fev/02 2,090 6,190 3,580 10,670 4,330 3,960 4,330 4,700 2,470 5,080 2,090 0,230 0,600 4,330 0,230 10,670 10,440 
   5,080  3,580 5,450 2,090       4,050 2,090 5,450 3,360 

Média da 
estação 

0,524 1,241 0,868 2,137 0,793 0,943 0,715 0,942 0,496 1,018 0,420 0,116 0,151 0,840 0,233 1,616 1,382 

Desvio padrão 
da estação 

1,044 2,767 1,859 4,770 1,676 2,013 1,521 2,101 1,104 2,271 0,934 0,161 0,299 1,767 0,656 3,612 3,353 

Mínima da 
estação 

0,001 0,003 0,001 0,002 0,001 0,001 0,002 0,002 0,001 0,002 0,001 0,003 0,001 0,002 0,001 0,003 0,001 

Máxima da 
estação 

2,090 6,190 5,080 10,670 4,330 5,450 4,330 4,700 2,470 5,080 2,090 0,230 0,600 4,330 2,090 10,670 10,440 

Amplitude  
da estação 

2,089 6,188 5,079 10,668 4,329 5,449 4,328 4,698 2,469 5,078 2,089 0,227 0,599 4,328 2,089 10,668 10,439 

Observações:  (-) Análise não realizada. 
                        Os parâmetros: média mensal, mínima mensal, máxima mensal e amplitude mensal são em relação as estações de 1 à 11. 
 

 

 



 

 

  

APÊNDICE T - Concentração de nitrato (µg.L-1) nas águas superficiais e do fundo nas estações de coleta, no Lagamar do Cauípe. 

Nitrato 

Meses  Estações Média 
mensal 

Mínima 
mensal 

Máxima 
mensal 

Amplitude 
mensal 

 rio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 saída     

Jun/01 - 46,48 80,66 60,52 82,53 75,50 103,13 75,50 67,52 97,04 77,38 91,42 76,44 77,97 46,48 103,13 56,65 
   54,43  85,37 75,50 82,52       74,46 54,43 85,37 30,94 

Ago/01 15,11 78,31 68,01 51,62 63,33 79,25 78,78 65,20 65,67 69,41 62,40 13,24 15,58 63,20 13,24 79,25 66,01 
   65,67  66,14 74,09 67,08       68,25 65,67 74,09 8,42 

Out/01 12,30 87,21 83,00 63,80 77,85 88,15 75,98 79,25 75,97 89,55 90,02 12,30 12,77 74,83 12,30 90,02 77,72 
   75,51  75,97 87,21 67,55       76,56 67,55 87,21 19,66 

Dez/01 14,86 246,7 269,23 152,18 235,84 221,96 298,50 212,96 234,3 200,58 276 11,49 > 0,001 214,53 11,49 298,50 287,01 
   274,86  220,84 261,36 216,33       243,35 216,33 274,86 58,53 

Fev/02 144,92 149,5 215,78 188,4 119,53 247,24 220,82 223,4 214,00 208,50 249,1 94,70 > 0,001 193,73 94,70 249,11 154,41 
   280,85  259,19 184,97 246,21       242,81 184,97 280,85 95,88 

Média da 
estação 

46,80 121,65 146,80 103,31 128,66 139,52 145,69 131,25 131,50 133,02 150,98 44,63 34,93 132,97 76,72 162,24 85,52 

Desvio padrão
da estação 

65,43 79,27 99,42 62,65 77,92 79,44 89,14 79,58 84,99 66,13 102,76 44,23 35,98 79,34 71,17 98,75 82,14 

Mínima da 
estação 

12,30 46,48 54,43 51,62 63,33 74,09 67,08 65,20 65,67 69,41 62,40 11,49 12,77 63,20 11,49 74,09 8,42 

Máxima 
da estação 

144,92 246,72 280,85 188,44 259,19 261,36 298,50 223,35 234,34 208,50 275,99 94,70 76,44 243,35 216,33 298,50 287,01 

Amplitude 
da estação 

132,62 200,24 226,42 136,82 195,86 187,27 231,42 158,15 168,67 139,09 213,59 83,21 63,67 180,15 204,84 224,41 278,59 

Observações:  (-) Análise não realizada. 
                        Os parâmetros: média mensal, mínima mensal, máxima mensal e amplitude mensal são em relação as estações de 1 à 11. 
 

 

 



 

 

  

APÊNDICE U - Concentração de ortofosfato total (mg.L-1) nas águas superficiais e do fundo nas estações de coleta no Lagamar do Cauípe. 

Ortofosfato Total 

Meses  Estações Média 
do mês 

Máximo 
do mês 

Mínimo 
do mês 

Amplitude 
do mês 

 rio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Saída     

Jun/01 - > 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 > 0,01 > 0,01 > 0,01 0,03 0,02 > 0,01 0,03 0,02 0,03 0,01 0,02 
   > 0,01  0,01 0,01 0,01       0,01 0,01 0,01 0 

Ago/01 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,04 0,01 0,01 0,03 0,04 0,01 0,03 
   0,03  0,07 0,03 0,06       0,05 0,07 0,03 0,04 

Out/01 0,02 0,04 0,03 0,03 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,02 0,01 0,03 0,05 0,02 0,03 
   0,06  0,02 0,04 0,07       0,05 0,07 0,02 0,047 

Dez/01 0,10 0,15 0,11 0,12 0,08 0,10 0,16 0,11 0,08 0,06 0,08 0,04 0,05 0,10 0,16 0,04 0,12 
   0,13  0,08 0,12 0,15       0,12 0,15 0,08 0,07 

Média  
da estação 

0,05 0,08 0,06 0,05 0,04 0,05 0,07 0,06 0,05 0,04 0,04 0,02 0,03 0,05 0,07 0,03 0,04 

Desvio Padrão
da estação 

0,04 0,07 0,05 0,05 0,03 0,04 0,06 0,04 0,03 0,01 0,03 0,02 0,02 0,04 0,05 0,02 0,04 

Mínimo  
da estação 

0,02 0,04 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,03 0,02 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 

Máximo 
da estação 

0,10 0,15 0,13 0,12 0,08 0,12 0,16 0,11 0,08 0,06 0,08 0,04 0,05 0,12 0,16 0,08 0,12 

Amplitude  
da estação 

0,08 0,12 0,12 0,10 0,07 0,11 0,15 0,08 0,06 0,03 0,06 0,03 0,04 0,11 0,15 0,07 0,12 

Observações:  (-) Análise não realizada 
                        Os parâmetros: média mensal, mínima mensal, máxima mensal e amplitude mensal são em relação as estações de 1 à 11. 
 

 

 

 

 



 

 

  

APÊNDICE V - Concentração de fósforo total (mg.L-1) nas águas superficiais e do fundo.  

Fósforo Total 

Meses  Estações Média 
mensal 

Mínima
mensal 

Máxima
mensal 

Amplitude 
mensal 

 rio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 saída     

Jun/01 - 0,00 0,04 0,03 0,03 0,03 0,04 0,06 0,03 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,00 0,06 0,06 
   0,04  0,06 >0,01 0,04       0,05 0,04 0,06 0,02 

Ago/01 0,05 0,05 0,04 0,05 0,03 0,04 0,07 0,05 0,02 0,08 0,05 0,02 0,01 0,05 0,02 0,08 0,06 
   0,01  0,01 0,03 0,02       0,02 0,01 0,03 0,02 

Out/01 0,09 0,09 0,07 0,10 0,07 0,10 0,08 0,06 0,08 0,06 0,07 0,04 0,03 0,07 0,04 0,10 0,06 
   0,20  0,09 0,10 0,06       0,11 0,06 0,20 0,14 

Dez/01 0,21 0,24 0,13 0,15 0,17 0,11 0,18 0,17 0,13 0,14 0,14 0,05 0,05 0,15 0,05 0,24 0,19 
   0,13  0,14 0,11 0,25       0,16 0,11 0,25 0,14 

Média  
da estação 0,12 0,10 0,08 0,08 0,08 0,07 0,09 0,09 0,07 0,08 0,08 0,04 0,03 0,08 0,04 0,13 0,09 

Desvio Padrão
da estação 0,08 0,10 0,06 0,05 0,06 0,04 0,08 0,06 0,05 0,04 0,05 0,01 0,02 0,05 0,03 0,09 0,06 

Mínimo  
da estação 0,05 0,00 0,01 0,03 0,01 0,03 0,02 0,05 0,02 0,04 0,04 0,02 0,01 0,02 0,00 0,03 0,02 

Máximo  
da estação 0,21 0,24 0,20 0,15 0,17 0,11 0,25 0,17 0,13 0,14 0,14 0,05 0,05 0,16 0,11 0,25 0,19 

Amplitude  
da estação 0,16 0,24 0,19 0,12 0,16 0,08 0,23 0,12 0,11 0,10 0,10 0,03 0,04 0,14 0,11 0,22 0,17 

Observações:  (-) Análise não realizada. 
                        Os parâmetros: média mensal, mínima mensal, máxima mensal e amplitude mensal são em relação as estações de 1 à 11. 
 

 

 

 

 



 

 

  

APÊNDICE W - Concentração de Clorofila "a" (µg.L-1) nas águas superficiais e do fundo da lagoa no Lagamar do Cauípe.  

Clorofila "a" 

Meses  Estações Média  
mensal 

Mínima 
mensal 

Máxima 
mensal 

Amplitude 
mensal 

 rio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 saída     

Jun/01 - 2,73 5,01 6,83 10,47 12,76 4,55 2,73 3,64 1,82 10,47 1,82 7,74 5,71 1,82 12,76 10,94 
  3,19  16,43 6,37 15,02       10,25 3,19 16,43 13,24 

Out/01 12,82 25,06 11,01 12,82 9,25 12,85 13,48 11,14 14,47 1,91 7,83 6,10 3,47 11,45 1,91 25,06 23,15 
  8,27  13,74 8,40 21,00       12,85 8,27 21,00 12,73 

Fev/02 5,40 3,48 1,41 5,40 5,40 2,67 2,14 3,74 3,20 0,71 3,20 5,68 1,34 3,37 0,71 5,68 4,97 
   0,88  3,20 1,07 1,07       1,56 0,88 3,20 2,32 

Média 
da estação 

9,11 10,42 4,96 8,35 9,75 7,35 9,54 5,87 7,10 1,48 7,17 4,53 4,18 6,73 1,48 10,42 8,94 

Desvio padrão 
da estação 

5,25 12,68 4,00 3,94 4,96 4,96 8,10 4,59 6,38 0,67 3,68 2,36 3,26 4,97 0,67 12,68 12,01 

Mínima 
da estação 

5,40 2,73 0,88 5,40 3,20 1,07 1,07 2,73 3,20 0,71 3,20 1,82 1,34 2,28 0,71 5,40 4,69 

Máxima 
da estação 

12,82 25,06 11,01 12,82 16,43 12,85 21,00 11,14 14,47 1,91 10,47 6,10 7,74 12,85 1,91 25,06 23,15 

Amplitude 
da estação 

7,42 22,33 10,13 7,42 13,23 11,78 19,93 8,41 11,27 1,20 7,27 4,28 6,40 10,57 1,20 22,33 21,13 

Observações:  (-) Análise não realizada. 
                        Os parâmetros: média mensal, mínima mensal, máxima mensal e amplitude mensal são em relação as estações de 1 à 11. 
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12 ANEXOS 
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ANEXO A – Médias dos parâmetros climatológicos registrados durante o período de 1961 a 
1990, na estação meteorológica de Fortaleza – CE (Posto Castelão). 

 

PARÂMETROS CLIMATOLÓGICOS 

 

Meses 

Temperatura 

Média do ar 

(º C) 

Evaporação 

média 

(mm) 

Insolação 

Média 

(h) 

Nebulosidade 

Média 

(0/10) 

Jan 27,3 120,1 216,2 6,0 

Fev 26,7 95,5 175,8 6,0 

Mar 26,3 72,4 148,9 7,0 

Abr 26,5 68,1 152,8 7,0 

Mai 26,3 84,6 209,1 7,0 

Jun 26,9 94,7 239,6 6,0 

Jul 25,7 118,3 263,4 5,0 

Ago 26,1 151,8 168,9 4,0 

Set 26,6 167,8 282,9 4,0 

Out 27,0 173,5 296,1 4,0 

Nov 27,2 168,1 283,2 5,0 

Dez 27,3 154,3 257,4 5,0 

Total anual - 1.469,2 2.694,3 - 

Média anual 26,6 122,43 224,52 5,3 

Máximo anual 27,3 173,5 296,1 7,0 

Mínimo anual 25,7 68,1 148,9 4,0 

Amplitude 1.6 105.4 147.2 3.0 

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia – INMET. 
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ANEXO B – Valores mensais dos parâmetros climatológicos registrados durante o período de 
pesquisa (junho de 2001 a fevereiro de 2002), Estação Meteorológica do 
CCA/UFC. 

 

PARÂMETROS CLIMATOLÓGICOS 

Meses Temperatura

Média do ar

(º C) 

Evaporação

acumulada 

(mm) 

Insolação 

acumulada 

(h) 

Nebulosidade

Média 

(0/10) 

Jun/2001 26,6 88,8 276,1 5,0 

Jul/2001 26,3 111,0 322,7 4,0 

Ago/2001 26,6 162,4 349,7 2,0 

Set/2001 27,0 144,6 330,3 4,0 

Out/2001 27,5  93,7 340,4 4,0 

Nov/2001 27,7 102,2 327,2 4,0 

Dez/2001 28,0 110,4 330,5 5,0 

Jan/2002 26,5 62,7 197,6 7,0 

Fev/2002 27,5 58,2 211,4 6,0 

Total do período - 934,0 2.685,9 - 

Média do 

período 

27,0 103,7 298,4 4,5 

Máxima do 

período 

28,0 162,4 349,7 7,0 

Mínima do 

período 

26,3 58,2 197,6 2,0 

Amplitude do 

período 

1,7 104,2 152,1 5,0 

Fonte: Estação Meteorológica do CCA/UFC. 
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ANEXO C –  Médias dos parâmetros pluviométricos registrados durante o 
período de 1980 a 2002, nas estações meteorológicas de 
Fortaleza e Caucaia. 

 
Precipitação Média (mm) 

Meses Fortaleza Caucaia 

Jan 116.3 114.7 

Fev 188.4 170.3 

Mar 346.8 320.4 

Abr 378.9 311.1 

Mai 185.2 151.9 

Jun 149.4 122.5 

Jul 77.1 52.9 

Ago 31.3 17.4 

Set 23.1 14.5 

Out 13.4 3.2 

Nov 11.9 4.8 

Dez 40.5 30.2 

Total Anual 1562.13 1313.9 

Média mensal  130.2 109.49 

Máxima Anual 378,9 320,4 

Mínima Anual 11,9 3,2 

Amplitude Anual 367,0 317.2 
Fonte: Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME). 
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ANEXO D – Precipitações mensais no período de estudo, nas estações meteorológicas de 
Fortaleza e Caucaia. 

 
Precipitação Média (mm) 

Meses Fortaleza Caucaia 

Jun/2001 188,9 186,2 

Jul/2001 77,2 37,4 

Ago/2001 0,0 0,0 

Set/2001 0,0 0,0 

Out/2001 0,0 3,4 

Nov/2001 14,0 3,6 

Dez/2001 42,6 15,6 

Jan/2002 273,1 254,4 

Fev/2002 68,8 48,0 

Total do período 664,6 548,6 

Média mensal do período 73,8 60,9 

Máxima do período 273,1 254,4 

Mínima do período 0,0 0,0 

Amplitude do período 273,1 254,4 
Fonte: Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 202

ANEXO E – Velocidades média mensal dos ventos para os períodos 
de 1972 a 2001 e 1966 a 1995. 

 
Velocidade dos Ventos 

 

Meses 

Período de 1966 a 

1995. Velocidade 

(m.s-1) 

Período de 1972 a 

2001. Velocidade 

(m.s-1) 

Jan 3,9 3,6 

Fev 3,4 3,4 

Mar 2,8 2,7 

Abr 2,6 2,6 

Mai 3,2 3,1 

Jun 3,4 3,3 

Jul 3,9 3,7 

Ago 4,7 4,4 

Set 5,2 4,7 

Out 5,0 4,7 

Nov 4,8 4,5 

Dez 4,4 4,1 

Média 3,9 3,7 

Máximo 5,2 4,7 

Mínimo 2,6 2,6 

Amplitude 2,6 2,1 
Fonte: Estação Meteorológica do CCA/UFC. 
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ANEXO F – Velocidades média mensal dos ventos no período de 
junho de 2001 a fevereiro de 2002. 

 
Velocidade dos Ventos 

 

Meses 

Direção 

predominante 

Velocidade (m.s-1) 

Velocidade Média 

(m.s-1) 

Jun/2001 E/SE 3,5 

Jul/2001 SE/E 3,9 

Ago/2001 E/SE 4,5 

Set/2001 E/SE 4,0 

Out/2001 E/SE 4,6 

Nov/2001 E/SE 4,0 

Dez/2001 E/SE 5,0 

Jan/2002 E/SE 2,7 

Fev/2002 E/SE 3,7 

Média 3,9 3,9 

Máximo 5,2 5,0 

Mínimo 2,6 2,7 

Amplitude 2,6 2,3 
Fonte: Estação Meteorológica do CCA/UFC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


