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RESUMO 
 

A eutrofização é um problema que vem trazendo cada vez maiores 

preocupações à comunidade científica que se dedica ao estudo dos ecossistemas 

aquáticos. Há mais de 30 anos que são buscados métodos para melhor entender o 

desenvolvimento do fenômeno, principalmente por meio da modelagem matemática. 

Capaz de inviabilizar o uso humano e industrial de um reservatório, a eutrofização 

deve ser motivo de constante preocupação dos gestores dos recursos hídricos, pois 

uma vez instalada, o tempo necessário para recuperação de um reservatório é da 

ordem das dezenas de anos. Na Região Metropolitana de Fortaleza, o açude 

Acarape do Meio é um dos mais importantes reservatórios para uso industrial e 

humano, e seu processo de eutrofização vem se intensificando nos últimos anos. A 

Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos – COGERH tem buscado maneiras de 

entender o funcionamento do reservatório, através de constante monitoramento. 

Neste trabalho busca-se fazer um relato da situação atual do Acarape do Meio, 

juntamente com prognósticos, obtidos por meio do modelo matemático do software 

PAMOLARE, elaborado pelas Nações Unidas. Com isso foi possível o 

estabelecimento de limites de poluição que o referido reservatório deve receber para 

que seu processo de eutrofização seja revertido. 

 

Palavras-chave: Eutrofização, modelagem matemática, PAMOLARE, fósforo, 

nitrogênio, clorofila-a. 



 

ABSTRACT 

 
Eutrophication is a problem that is becoming more important within the 

scientific community that studies the aquatic ecosystems. Methods for a better 

understanding of the phenomenon are object of research since the 70´s, mostly 

through mathematical modeling. Being able to avoid the human and industrial use of 

a reservoir, eutrophication must be a reason for a everyday concern of water 

resources managers, as once it is set up, the time needed for recovery of a reservoir 

is usually no less than 10 years. At Fortaleza Metropolitan Region, the Acarape do 

Meio reservoir is one of the most important ones for industrial and human use, and its 

eutrophication process is intensifying during the last years. The local water resources 

management company (COGERH) is looking for ways to better understand the 

reservoir behavior through a constant monitoring campaign. Within this work it is 

made a report of the recent situation of Acarape do Meio, together with prognoses, 

obtained with the mathematical model of the PAMOLARE software, developed by the 

United Nations. Pollution limits were defined as an objective to revert the 

eutrophication process. 

 
Keywords: Eutrophication, mathematical modeling, PAMOLARE, phosphorus, 

nitrogen, chlorophyll-a. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

O Brasil possui uma disponibilidade hídrica estimada em 11,6% da água 

doce mundial, distribuída em uma área de 8.514.876,60 km2 e uma população de 

169.799.170 habitantes (IBGE, 2000). Este valor poderia ser considerado farto, não 

fosse o descaso com que freqüentemente esse recurso tão importante é tratado. A 

perigosa combinação de crescimento populacional desordenado e falta de 

gerenciamento dos recursos hídricos tem reduzido significativamente este potencial 

hídrico. 

A situação do estado do Ceará, contudo, não é tão confortável. São 

quase 7,5 milhões de habitantes (IBGE, 2000) disputando pouco mais de 17,5 

bilhões de metros cúbicos de água reservada (CEARÁ, 2005). Sendo o Ceará um 

estado encravado no semi-árido (93% de seu território) e, como se este fato não 

fosse suficiente, com cerca de 75% de seu território assentado sobre o cristalino, é 

de fundamental importância a conservação da pouca água que lhe cabe (CEARÁ, 

2005). 

Um dos aspectos mais importantes dessa conservação é a manutenção 

da qualidade da água. De muito pouco adianta ter água se esta não puder ser 

utilizada. 

É por isso que a eutrofização, fenômeno que resulta de um incremento da 

intensidade dos processos de produção biológica das massas de água, provocada 

por aumentos dos níveis de nutrientes, com especial relevância para o nitrogênio e 

fósforo, começa a deixar as discussões acadêmicas e passa a fazer parte do 

vocabulário cearense. É o que nos mostra Campos (2006) numa série de 

reportagens publicada no Jornal O Povo, entre 17 e 20 de julho de 2006, das quais 

destacam-se trechos: 

 

“Açudes sob risco de contaminação – estudo da Agência 
Nacional de Águas com base em dados de órgãos estaduais, 
obtido com exclusividade pelo O POVO, mostra que os grandes 
açudes do Ceará correm riscos de eutrofização” – edição de 
17/07/06; 
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“O processo de eutrofização nos açudes do Ceará vem 
avançando desde 2000, quando a COGERH iniciou o trabalho 
de monitoramento. Atualmente são cobertos 126 pontos 
estratégicos, representando 90% do total acumulado nas 
bacias estaduais” – edição de 18/07/06; 

 

Além do Ceará, a eutrofização começa a se transformar num dos 

principais problemas mundiais de qualidade de água, pois o excesso de biomassa 

de algas causa variação de níveis de disponibilidade de oxigênio, alterações de 

sabor e odor, entupimento de filtros, dentre outros problemas (KUO, 2006). 

Chorus e Bartram (1999) apud Santos et al. (2004) informam que 53% 

dos lagos europeus se encontram eutrofizados, assim como 28% dos africanos, 48% 

dos norte-americanos e 41% dos sul-americanos. Na Ásia essa proporção chega a 

54%. 

A eutrofização tem sido extensamente estudada devido aos extensos 

problemas à qualidade da água que ela pode causar, além dos danos à vida 

aquática. Associa-se a este fato a crescente necessidade humana de 

armazenamento de água para abastecimento. Em particular, o nordeste brasileiro 

sofre com este problema por uma conjunção de fatores: elevada insolação, falta de 

destinação e tratamento adequados dos esgotos em grande parte das cidades e 

extrema dependência de reservatórios de água. 

Para melhor entender a eutrofização e procurar maneiras para solucioná-

lo, a ciência tem recorrido à modelagem matemática, desenvolvendo em alguns 

casos técnicas específicas. 

A modelagem do fenômeno começou há mais de 30 anos. Basicamente 

são usadas equações de balanço de massa não transientes (VOLLENWEIDER, 

1975 apud ARHONDITSIS e BRETT, 2005a; DILLON; RIGLER, 1974 apud 

ARHONDITSIS e BRETT, 2005a), as quais procuram prever as concentrações totais 

de fósforo baseadas nas concentrações iniciais, na retenção nos sedimentos e no 

tempo de retenção dos lagos. Por sua vez, essas concentrações previstas são 

utilizadas para prever uma série de outras variáveis, tais como clorofila-a. 

Contudo, outros modelos (JØRGENSEN, 1997; RECKHOW e CHAPRA, 

1999 apud ARHONDITSIS e BRETT, 2005a) incluem interações biogeoquímicas 

geralmente desprezadas nos modelos de balanço de massa. 
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Em qualquer caso, não é fácil identificar o domínio do modelo, isto é, as 

condições nas quais ele é válido. É possível aumentar o poder de predição de um 

modelo acrescentando-lhe variáveis, o que por sua vez aumenta a incerteza global 

do referido modelo. Trata-se de uma questão quase pessoal equilibrar esses dois 

problemas (MALMAEUS e HÅKANSON, 2004).  

Além disso, esbarra-se numa outra dificuldade: a escolha das variáveis 

que melhor descrevem o fenômeno que está sendo estudado. Isto acontece porque, 

apesar de variáveis como nitrogênio, fósforo e clorofila serem sempre considerados, 

é bom que se recorde que os mesmos estão ligados em ambos os lados do 

fenômeno: causas e efeitos. Assim, existe um efeito de retorno a ser considerado 

(PARINET, 2004). 

 

1.1 Justificativa 
 

A Organização das Nações Unidas (ONU), por meio de seu Centro 

Internacional de Tecnologia Ambiental (IETC), parte da Divisão de Tecnologia, 

Indústria e Economia (DTIE) do Programa para o Meio Ambiente (UNEP), 

desenvolveu o programa computacional PAMOLARE, um acrônimo em inglês para 

Planejamento e Administração de Lagos e Reservatórios com foco na Eutrofização 

(JØRGENSEN et al., 2003). 

O objetivo maior deste programa computacional é servir como suporte 

decisório para países que sofrem com a eutrofização, fenômeno que causa, dentre 

outras coisas: alteração de sabor, odor, turbidez e cor da água, com elevação do 

custo do tratamento da água; redução do oxigênio dissolvido; mortandade de peixes 

e redução ou inviabilidade do aproveitamento para lazer. 

O açude Acarape do Meio tem sido motivo de preocupação constante da 

Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos – COGERH, tendo em vista que ele 

abastece alguns municípios da Região Metropolitana de Fortaleza e o Distrito 

Industrial de Maracanaú, onde várias indústrias – principalmente as de bebidas – 

dependem de água bruta de boa qualidade para seus processos. 

Com esta importância estratégica, torna-se fundamental garantir que o 

mesmo não venha a sofrer aceleração no seu processo de eutrofização e, com isso, 

assegurar que os custos do tratamento da água não tornem proibitivo seu 

aproveitamento industrial. 
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Aliando-se a disponibilidade do software com os problemas de 

eutrofização que vêm sido enfrentados no abastecimento de água da Região 

Metropolitana de Fortaleza, em particular no açude Acarape do Meio, verificou-se 

então a possibilidade de realizar um trabalho no sentido de entender a atual situação 

do referido reservatório e apresentar aos órgãos competentes uma ferramenta para 

a previsão de cenários envolvendo o fenômeno. 

 

1.2 Objetivos 
 

• Objetivo geral 
 

Tendo em vista a necessidade de manter a qualidade da água 

armazenada nos açudes do estado do Ceará, este trabalho buscou apresentar a 

evolução do estado trófico do Acarape do Meio, no município de Redenção e 

apresentar cenários futuros do referido reservatório. 

 

• Objetivos específicos: 
1. Descrever o modelo de uma camada utilizado no programa 

computacional PAMOLARE; 

2. Apresentar a evolução espacial e temporal das concentrações 

de fósforo e clorofila-a, no Açude Acarape do Meio, através dos 

índices de estado trófico; 

3. Apresentar prognósticos da qualidade da água para o futuro do 

reservatório analisado. 

 

1.3 Organização do Trabalho 
 

O trabalho foi organizado em cinco capítulos, sendo que este capítulo 

apresenta uma introdução, uma justificativa e os objetivos do trabalho. 

O segundo capítulo apresenta uma revisão bibliográfica dos principais 

trabalhos realizados sobre o mesmo tema nos últimos anos, além de apresentar um 

histórico do problema, demonstrando a importância do estudo da eutrofização. 

No terceiro capítulo é caracterizada a área de estudo e a metodologia 

utilizada no trabalho. 
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A apresentação dos resultados obtidos e a discussão destes resultados 

são feitas no capítulo quatro. 

O quinto capítulo apresenta as conclusões desta pesquisa e, por fim, as 

referências utilizadas estão no sexto e último capítulo. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
Para melhor entender o processo da eutrofização, primeiramente foi 

realizada uma revisão bibliográfica sobre o processo propriamente dito, suas causas 

e efeitos. Em um segundo momento estudou-se diversos artigos que trataram da 

modelagem matemática de sistemas ecológicos e do processo de eutrofização.  

 

2.1 Eutrofização – um breve histórico 
 

A eutrofização é um fenômeno caracterizado pelo crescimento excessivo 

de algas e plantas aquáticas, motivado pela abundância de nutrientes, em especial o 

nitrogênio e o fósforo, sendo mais comum em águas paradas. Este excesso, aliado a 

boas condições de luminosidade, favorece o crescimento das algas e outras plantas. 

Segundo Mota (2006), os efeitos mais facilmente perceptíveis são, dentre outros: 

 Alteração do sabor, odor, turbidez e cor da água; 

 Redução do oxigênio dissolvido; 

 Mortandade de peixes e outros animais; 

 Redução da balneabilidade; 

Os primeiros estudos sobre o fenômeno surgiram no início do século 

vinte. Segundo Meeuwig (1998): 

 

“A eutrofização captou os interesses dos limnologistas a partir 
do início do século XX. Naumann (1919)1 documentou 
diferenças na biomassa planctônica entre lagos situados em 
regiões montanhosas e lagos em zonas cultivadas. Ele relatou 
fatores ambientais tais como temperatura, luz e concentração 
de nutrientes com a produção primária de biomassa (Horne e 
Goldman, 1994)”.  
 

Ainda segundo a mesma autora, na década de 20, Naumann (1919)1 e 

Thienemann (1925)2 desenvolveram uma mesma tipologia para lagos, quase 

simultaneamente, dividindo-os em oligotróficos e eutróficos. 

                                                 
1 NAUMANN, E. Nana synpunker angaende planktons okologi. Med sarskilde hansyn till fytoplankton. 
Svensk bot. Tidstr, vol. 13, p. 129-158. 1919. 
2 THIENEMANN, A. Die Binnengewässer Mitteleuropas: eine Limnologische Einfuhrung. Die 
Binnengewässer, vol. 1, p. 1-255. 1925. 
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De acordo com Meeuwig (1998), a partir de então, várias definições para 

eutrofização surgiram, a maioria a partir do grego eutrophos, que significa bem 

alimentado. Assim, os nutrientes foram, desde o início, o foco central do problema da 

eutrofização.  

Uma classificação feita pela Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OECD) utiliza os valores da Tabela 1 para definir o 

estado trófico de um lago ou reservatório (TUNDISI et. al., 1988 apud CCOPA 

RIVERA, 2003). 

TABELA 1 - Valores da OECD para classificação de um reservatório quanto ao seu estado trófico. 

Clorofila (mg/l) Estado Trófico Fósforo total 
dissolvido (mg/l) Médio Máximo 

Ultra-oligotrófico < 0,004 < 0,001 0,0025 
Oligotrófico < 0,01 < 0,0025 0,008 
Mesotrófico 0,01 a 0,035 0,0025 – 0,008 0,008 – 0,025 

Eutrófico 0,035 a 0,1 0,008 – 0,025 0,025 – 0,075 
Hipereutrófico > 0,1 > 0,025 > 0,075 

Fonte: Ccopa Rivera (2003). 
 
 
2.2 Eutrofização de Lagos e suas causas 

 

A eutrofização de lagos é considerada um processo natural de longo 

prazo, contado em termos de eras geológicas. Todo lago oligotrófico receberá 

necessariamente nutrientes orgânicos tanto externos como provenientes de sua 

biota. Com o tempo a biomassa aumenta, o lago torna-se mesotrófico e, por fim, 

eutrófico. Quando o aumento de nutrientes se dá pela ação humana, diz-se que a 

eutrofização é antrópica ou cultural. Esta também pode ser definida como uma 

aceleração do processo natural de eutrofização (MEEUWIG, 1998). 

Contudo, os primeiros estudos não apontaram a eutrofização cultural 

como sendo um problema grave, conforme pode ser visto no seguinte trecho, 

traduzido livremente: 

 

“o processo natural de amadurecimento de um lago é a 
eutrofização (...) muitos dos lagos do norte da Alemanha estão 
agora neste estágio de mudança e é claro que o suprimento de 
compostos nitrogenados e fosfatos dos campos cultivados 
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podem fazer muito para acelerar esta mudança, apesar de não 
ser a causa principal” Strøm (1928)3 apud Meeuwig (1998). 
 

A visão supracitada vigorou até meados do século vinte, quando outros 

estudos começaram a mostrar a relação entre eutrofização e a ação humana, 

principalmente no que diz respeito ao uso da terra para agricultura. A preocupação 

ficou patente a partir dos anos sessenta, quando a qualidade da água de 

importantes sistemas de abastecimento começou a declinar, a opinião pública 

pressionou por respostas. O fator econômico também começou a pesar. Em 1967, a 

US National Academy of Sciences realizou um simpósio entitulado “Eutrofização: 

causas, conseqüências, correções”, que apresentou o seguinte texto, traduzido 

livremente, conforme Meeuwig (1998): 

 

“Esgoto de origem humana e rejeitos industriais são fontes 
significativas de nutrientes que contribuem para a eutrofização 
dos lagos. Drenagem de terras cultivadas também é uma fonte 
importante (...) Substâncias outras além do fósforo inorgânico e 
compostos nitrogenados contribuem para a eutrofização. 
Exemplos são as vitaminas, hormônios de crescimento, 
aminoácidos e outros." 
 

Verifica-se então que o fósforo e nitrogênio foram finalmente colocados 

como atores principais do problema da eutrofização. Contudo, sua importância 

relativa ainda não estava definida. Posteriormente, outros estudos como o de 

Johnson, Heck Jr. e Fourqurean (2006), versando sobre eutrofização de ambientes 

marinhos, apresentaram fortes evidências da importância do fósforo e nitrogênio, em 

particular do primeiro. 

Seguidamente, várias medidas mitigadoras foram surgindo. Dentre elas, 

recomendações para a eliminação total dos detergentes baseados em fosfatos, fato 

que provocou reações fortíssimas do setor produtivo nos Estados Unidos. 

                                                 
3 STRØM, K. M. Production biology of temperate lakes. Int. Rev. d. ges. Hydrobiol. u. Hydrogr., vol. 
19, p. 329-348. 1928. 
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Tais reações geraram estudos – Lange (1967)4, Kerr et al. (1970)5 e 

Kuentzel (1969)6 apud Meeuwig (1998) – que atribuíam ao carbono a chave do 

problema. Ressalte-se, contudo, que o objetivo de colocar o fósforo na linha de 

frente do combate à eutrofização se deu pelo fato do mesmo não participar de ciclos 

em que a atmosfera faça parte. Ou seja, o fósforo não passa ao estado gasoso por 

transformações bioquímicas, acumulando-se nos sistemas. Isto permite que o 

controle humano seja mais fácil do que o controle do carbono e do nitrogênio, por 

exemplo. 

Não obstante, já existiam tecnologias adequadas para remoção do fósforo 

das águas residuárias, como é citado em Meeuwig (1998): 

 

“Combinados, estes estudos demonstraram que o fósforo limita 
a biomassa planctônica em lagos (SCHINDLER, 1977)7, deram 
um modelo simples para estimar a quantidade de fósforo no 
sistema (VOLLENWEIDER, 1975)8 e permitiram que os 
administradores previssem a quantidade de fitoplâncton 
esperada a partir de uma dada quantidade de fósforo (DILLON 
AND RIGLER, 1974)9”. 
 

Num estudo paleontológico, Finsinger et al. (2006) concluíram que o lago 

Grande di Avigliana, Itália, apresentava concentrações totais de fósforo estáveis até 

por volta do ano 1950. A partir de então as concentrações foram crescendo 

continuamente, atingindo um pico no final da década de 60. Houve então um 

declínio dessas concentrações, sem, contudo, retornar às condições iniciais. Os 

resultados indicam que a agricultura desempenhou um papel de menor importância 

neste processo, quando comparados com os efeitos do despejo de esgoto. 
                                                 
4 LANGE, W. Effect of carbohydrates on the symbiotic growth of planktonic blue-green algae with 
bacteria. Nature, vol. 215, p. 1277-1278. 1967. 
 
5 KERR, P. C.; PARIS, D. F.; BROCKWAY, D. L. The interrelation of carbon and phosphorus in 
regulating heterotrophic and autotrophic populations in aquatic ecosystems. U.S. Dep. Inter. Fed. 
Water Pollut. Control Adm Water Pollut. Contro Res. Ser. 16050 FGS 07/70. 1970. 
 
6 KUENTZEL, L. E. Bacteria, carbon dioxide and algal bloom. J. Water Pollut. Contr. Fed, vol. 41, p. 
1737-1747. 1969. 
 
7 SCHINDLER, D. W. Evolution of phosphorus limitation in lakes. Science. Vol. 195, p. 260-262. 1977. 
8 VOLLENWEIDER, R. A. Input–output models with special reference to the phosphorus loading 
concept in limnology. Schweiz. Z. Hydrol. Vol. 37, p. 53–84. 1975. 
9 DILLON, P. J.; RIGLER, F. H. A test of a simple nutrient budget model predicting the phosphorus 
concentration in lake water. J. Fish Res. Board. Can. Vol. 31, p. 1771–1778. 1974. 
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French e Petticrew (2007) investigaram as variações cíclicas da 

concentração de Clorofila a em quatro lagos rasos canadenses, tendo identificado 

uma máxima concentração no final do verão e início do outono, quando a 

concentração total de fósforo, pH e a temperatura da água também se apresentavam 

em seus máximos. 

O desenvolvimento que se seguiu nos estudos da eutrofização procurou 

então entender o processo por diversos ângulos. Muitos destes estudos focaram-se 

na modelagem matemática do fenômeno. 

 

2.3 Modelagem matemática 
 

A filosofia da modelagem matemática pode ser ilustrada por meio de um 

exemplo prático. Durante muitos anos foram feitos modelos físicos de navios para 

determinar o formato que lhe dê a menor resistência ao deslocamento. Tal modelo 

tem o formato e as dimensões proporcionais ao navio real, mas não possui todos os 

detalhes, como por exemplo, a divisão interna das cabines, pois tais fatores não são 

importantes para os objetivos do modelo. Da mesma forma, um modelo ecológico 

deve conter todas as características que são de interesse para um estudo 

específico. Tais modelos são bem mais complexos que o do nosso exemplo, 

contudo as pesquisas das últimas décadas hoje nos permitem elaborar modelos 

ecológicos aplicáveis (JØRGENSEN, 1994). 

Os modelos podem ser físicos, como o exemplo do navio, ou 

matemáticos. Nestes últimos, as relações existentes no ecossistema são descritas 

em termos matemáticos. Tais interações podem ser visualizadas na Figura 1. 
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Modelo Ecológico

Urbanização
Industrialização Ecossistema

Tecnologia Ambiental
 

FIGURA 1 – Fluxograma de um modelo ecológico (JØRGENSEN, 1994) 

 

Como indica a figura, o modelo pode ser utilizado para selecionar as 

tecnologias mais adequadas para serem aplicadas para a solução de um problema 

ligado ao ecossistema. 

Dentre os trabalhos mais recentes, pode-se citar Wu et al. (1996), que 

investigaram os efeitos da operação de reservatórios na qualidade da água 

oferecida pelos mesmos. Nesta investigação foram utilizados programas 

computacionais (C-NES e WASP) de público acesso e estabelecidos quatro 

diferentes cenários para operação. Assim foi possível adotar políticas de operação 

que permitiram a manutenção da qualidade de água oriunda de um determinado 

reservatório, modificando a profundidade de onde a mesma é liberada. Tal 

modificação altera as reações das diversas camadas. 

Em outro estudo, Mossman e Mulki (1996) estudaram o transporte de 

pesticida em um reservatório bastante comprido. Foram observadas as 

concentrações em três pontos do reservatório, através do uso de um modelo 

unidimensional para fluxo transiente. Na calibração do modelo verificou-se que o 

mesmo mostrava-se mais sensível aos parâmetros de transporte do que aos de 

decaimento. 

Carlson (1996), no seu guia para métodos de monitoramento de lagos, 

apresenta sua proposta de índice de estado trófico e uma relação de possíveis 

conseqüências esperadas para diversas faixas do índice (Tabela 2): 
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TABELA 2 – Efeitos esperados para diversos índices de estado trófico. 

IET Efeitos no suprimento de 
água 

Efeitos para recreação 

<30 Água adequada para 
fornecimento sem filtração 

Pesca de espécies mais 
sensíveis (salmão) 

30-40 -x- Pesca de espécies sensíveis 
apenas em lagos profundos 

40-50 

Problemas de ferro, 
manganês, sabor e odor 
aumentam. A turbidez 
começa a aumentar e 
implica em filtração para o 
fornecimento. 

Não é possível a pesca de 
espécies sensíveis 

50-60 -x- Pesca apenas em águas 
quentes 

60-70 Episódios severos de odor e 
sabor na água. 

Nascimento de macrófitas, 
algas e baixa transparência 
tornam a água inadequada 
para o banho e navegação. 

70-80 -x- -x- 

>80 -x- 

Apenas espécies mais 
resistentes sobrevivem, 
possíveis episódios de 
morte em massa de peixes. 

 

Uma aplicação de modelo unidimensional a um lago foi realizada por 

Tassin e Leite (1998) e concluíram que, devido à elevada sensibilidade do modelo à 

velocidade do vento, seria importante uma longa série de observações desta 

variável. Verificaram, ainda, que em camadas mais profundas o modelo se comporta 

de maneira linear, fato que não se repete nas camadas mais superficiais.  

Um modelo baseado em um Sistema de Informações Geográficas (SIG) 

foi desenvolvido por Xu et. al. (2001). Usando um índice de estado trófico, baseado 

em seis indicadores (fósforo total, nitrogênio total, DQO, profundidade de discos 

Secchi, concentração de Clorofila a e biomassa fitoplanctônica) interpolados. Foram 

gerados seis mapas temáticos, os quais foram finalmente unidos numa carta final 

que resumia as condições de eutrofização da área. 

Sagehashi, Sakoda e Suzuki (2001) elaboraram um modelo para o lago 

Balaton, Hungria, um lago tipicamente raso e eutrófico, com dados de 91 a 95, com 

calibração de parâmetros pelo método de Monte Carlo. Tal modelo permitiu prever 

que um programa para a recuperação do lago, baseado em biomanipulação só seria 

efetivo por um período de cinco anos. Ainda foi observado que uma redução na 
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carga de fósforo seria o método mais eficaz na redução do crescimento de algas. 

Além disso, a dragagem de sedimentos traria benefícios no crescimento da 

população de peixes, bem como também reduziria o crescimento de algas. 

Já Godlewska e Świerzowski (2003) estudaram as populações de peixes 

em três diferentes reservatórios poloneses, com níveis de eutrofização bastante 

diferenciados. Apesar das dificuldades inerentes aos métodos de avaliação das 

populações de peixes, ficou o resultado de que dados hidroacústicos de avaliação 

das populações podem ajudar na avaliação da qualidade da água de reservatórios, 

tendo em vista a correlação entre um e outro. 

Ainda sobre o efeito da qualidade da água sobre espécies aquáticas, 

Sullivan, Jager e Myers (2003) estudaram a densidade de peixes da espécie 

esturjão, analisando como estes se comportavam em relação à qualidade da água, 

encontrando os limites de qualidade que permitem a sobrevivência da espécie. 

Assim, foi possível modelar o movimento dos mesmos a partir dos dados de 

qualidade de água. 

Jørgensen (2001) concluiu que é possível estimar parâmetros 

desconhecidos em modelos estruturalmente dinâmicos com o uso de uma 

combinação entre a calibração normalmente utilizada e usando a exergia como uma 

função objetivo do modelo, ao estudar um lago dinamarquês com poucas 

informações sobre os parâmetros. O referido autor propôs o seguinte algoritmo para 

calibrar um modelo utilizando-se deste conceito: 

1. Encontrar a faixa de variação para todos os parâmetros 

considerados sensíveis; 

2. Dividir os referidos parâmetros em mais ou menos conhecidos; 

3. Determinar a combinação dos menos conhecidos que dão um 

máximo de exergia; 

4. Calibrar os parâmetros mais conhecidos; 

5. Calcular o desvio-padrão das diferenças entre previsões do 

modelo e as observações. Caso não haja redução neste desvio, 

a calibração está concluída. Caso contrário, retorne ao passo 3. 

Visando evitar as confusões causadas pelo índice Carlson e demais 

índices únicos de classificação, Lu e Lo (2002) estudaram um processo para 

determinação da qualidade da água em reservatórios através de programas 

computacionais de redes neurais, os quais depois de um determinado treinamento, 
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são capazes de decidir quanto à qualidade da água mediante diversas variáveis que 

são fornecidas. Este processo permite a tomada de decisões quando variáveis 

diferentes implicam em diagnósticos opostos. Foram utilizados 110 dados, dos quais 

90 para o treinamento do programa e 20 na verificação dos resultados. O resultado 

representa melhor a qualidade da água do que o índice Carlson. 

Para melhor refletir a realidade brasileira, Lamparelli (2004) utilizou dados 

da CETESB10, de 1996 a 2001, avaliando o grau de trofia dos vários ambientes 

através do Índice de Estado Trófico de Carlson, modificado por Toledo. Como 

resultado, propôs novas classificações de trofia bem como novos índices de estado 

trófico (Tabela 3), os quais seriam mais adequados para a realidade do estado de 

São Paulo. 

TABELA 3 – Índices de estado trófico propostos por Lamparelli (2004) 

Nível Trófico Fósforo total (mg/L) Clorofila a (μg/L) IET 
Ultraoligotrófico ≤ 0,008 ≤ 1,17 ≤ 47 
Oligotrófico 0,008 < FT ≤ 0,019 1,17 < Cl ≤ 3 ,24 47 < IET ≤ 52
Mesotrófico 0,019 < FT ≤ 0,052 3,24 < Cl ≤ 11,03 52 < IET ≤ 59
Eutrófico 0,052 < FT ≤ 0,120 11,03 < Cl ≤ 30,55 59 < IET ≤ 63
Supereutrófico 0,120 < FT ≤ 0,233 30,55 < Cl ≤ 69,05 63 < IET ≤ 67
Hipereutrófico > 0,233 > 69,05 >67 

 

Zhang et. al. (2003a) utilizaram o conceito de exergia como uma função 

objetivo na calibração de um modelo dinâmico para o lago Mogan, Turquia. 

Obtiveram resultados consistentes com a validação feita em vários outros modelos. 

O modelo ainda é capaz de explicar de forma razoável a competição entre o 

fitoplâncton e plantas submersas. 

Complementando o estudo feito no lago Mogan, Turquia, Zhang et. al. 

(2003b) analisaram a mudança repentina que acontecia com a vegetação do lago, 

quando a concentração de fósforo estava na faixa entre 0,16 e 0,26 mg/l. Nesta faixa 

as plantas submersas sumiam e o fitoplâncton predominava, ocorrendo o inverso 

quando a concentração voltava a ficar em torno de 0,10 mg/l, não sem antes o lago 

apresentar uma forte resiliência, provavelmente pelo acúmulo de fósforo no 

sedimento e que era devolvido lentamente às águas. 

Trabalhando no lago Glumsø, Dinamarca, Zhang e Jørgensen (2005) 

desenvolveram um modelo para estimar as cargas de nutrientes e matéria orgânica 

                                                 
10 Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado de 
São Paulo, Brasil. 
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a partir de fontes pontuais e não-pontuais, usando o programa computacional 

PAMOLARE. Calibrando o modelo com dados de um ano e validando com dados de 

outro ano, efetuaram uma previsão que foi consistente com as observações. Assim, 

concluíram que podem aplicar o modelo no mesmo lago para o qual foi calibrado, 

visando estimar as cargas de nutrientes em períodos sem observações. 

Parinet, Lhote e Legube (2004) consideram que não são as variáveis 

isoladamente ou índices nelas baseados que podem definir o estado trófico de um 

sistema, uma vez que geralmente essas variáveis sofrem um efeito de retorno. 

Assim, o mais adequado para definir tal estado seria um conjunto completo de 

coeficientes baseados na regressão linear destas variáveis. 

Com o objetivo de melhor esclarecer este assunto, estudaram 10 lagos 

localizados na cidade de Yamoussoukro, centro da Costa do Marfim, África. Cada 

um dos lagos apresentava um estado trófico diferenciado, apesar de serem 

interconectados por dois rios. Utilizando a análise das principais componentes em 18 

variáveis, confirmaram o chamado efeito de retorno e concluíram que seria possível 

definir o estado trófico de um sistema aquático com o uso de quatro variáveis: 

condutividade, pH, índice de permanganato e absorbância de ultravioleta, no 

comprimento de onda de 254nm. 

Um modelo chamado LEEDS, sigla de Lake Eutrophication, Effect, Dose, 

Sensitivity, foi desenvolvido por Malmaeus e Håkanson (2004), baseando-se no 

modelo de Volleweider e melhorando-o. Após o desenvolvimento inicial, várias 

melhorias foram identificadas, incluindo dois compartimentos para o fósforo coloidal, 

um moderador para o fluxo de saída do lago e novos algoritmos para a mistura entre 

águas profundas e superficiais.  

Foi possível obter uma boa concordância da previsão do modelo com os 

dados obtidos em campo. O modelo pretende ainda atender um grande domínio de 

uso, permitindo sua utilização em lagos que não possuam um histórico para validá-

lo. 

O uso de métodos de inferência bayesiana para quantificar a incerteza 

das previsões dadas pelos modelos foi estudado por Lamon e Stow (2004). Tal 

estudo apresentou muitas vantagens, dentre elas a avaliação do valor de uma nova 

informação a ser colocada no modelo e a apresentação de distribuições de 

probabilidade para as variáveis de interesse, fato interessante para a análise de 

risco e tomada de decisão. 
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Arhonditsis e Brett (2005a; 2005b) fizeram um estudo de análise de 

sensibilidade em um modelo complexo do lago Washington, o qual simula cinco 

ciclos biogeoquímicos (C, N, P, Si e O) e 3 espécies de fitoplâncton (diatomáceas, 

algas verdes e cianobactérias). Primeiramente foram identificados os parâmetros 

que apresentam maior influência no modelo. Posteriormente, foram analisados os 

impactos relativos de cada um nos resultados espaço-temporais do modelo. Por fim, 

foi avaliada a influência de funções de incerteza (temperatura da água, radiação 

solar, dentre outros). 

Na calibração do modelo, foram utilizados dados quinzenais (durante o 

verão) ou mensais (restante do ano), de um período de sete anos (1999 a 2005), os 

quais foram interpolados linearmente para preencher os dias sem medidas. O 

modelo obtido conseguiu uma boa concordância entre valores simulados e 

observados para a maioria das variáveis estudadas (fitoplâncton, fosfato, fósforo 

total, nitrogênio total, oxigênio dissolvido). Além disso, o modelo previu 

adequadamente a resposta do fitoplâncton (nível de clorofila e cianobactérias) e os 

ciclos anuais de nitrogênio e fósforo, ao ser carregado com dados de lançamento de 

esgotos secundários. Não obstante, alguns aspectos foram observados como pontos 

a serem futuramente melhorados no modelo. 

Em outro estudo, Çamdevýren, Demýr e Sýddyk (2005) utilizaram 

modelos de regressão múltipla para previsão do índice Clorofila a em reservatórios. 

No estudo foram selecionadas 16 variáveis (físicas, químicas e biológicas) e 

estabelecido um índice para elas, agrupando-as. Num primeiro modelo foram 

utilizados apenas dois grupos, totalizando cinco variáveis e que explicou 56,3% da 

variação do índice Clorofila a. Em um segundo, sete grupos, com todas as variáveis 

foram usados para explicar 90,8% do índice. Considera-se importante o 

agrupamento realizado para evitar problemas de multicolinearidade, reduzindo o 

número de variáveis do processo. 

Wang e Liu (2005) utilizaram análise espacial para identificar variações 

espaciais do nível da clorofila a no lago Taihu, China. Demonstraram o seu estado 

eutrófico, porém com variações espaciais significativas, concluindo que os maiores 

níveis encontravam-se na região norte do referido lago. 

O lago Chaohu, China, foi estudado por Shang e Shang (2006), os quais 

apresentaram as variações espaciais e temporais de um índice de estado trófico, 
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baseado na concentração de fósforo, nitrogênio, clorofila a e índice de 

permanganato. 

As diferenças entre a retenção de fósforo em lagos e reservatório foram 

analisadas por Hejzlar et al. (2006), indicando que tais diferenças ocorrem 

principalmente por: diferenças nos coeficientes de sedimentação, profundidade, 

tempo de residência da água e, por fim, pela significativa diferença de gradiente das 

concentrações de fósforo na entrada e na saída. Propuseram então dois novos 

modelos para estimar a retenção do fósforo em reservatórios, deixando claro que um 

estudo ainda é necessário para a aplicação dos referidos modelos em reservatórios 

de áreas fora da zona temperada do globo. 

Iqbal, Brown e Clayton (2006) estudaram o impacto da descarga de 

fósforo no Lago Silver, estado de Iowa, Estados Unidos. O referido lago deveria ser 

largamente utilizado para recreação, contudo tal uso está limitado devido ao 

crescimento excessivo de algas no verão. As amostras indicam um elevado 

gradiente vertical de concentração de fósforo no sedimento, cuja taxa média foi de 1 

cm/ano nos últimos 30 anos. O estudo demonstrou uma relação direta entre os 

níveis de fósforo total e clorofila a e que apenas 13,6% do fósforo que chega até o 

lago é imediatamente utilizado, sendo que o restante acaba por acumular-se. 

O modelo CE-QUAL-W2, do U. S. Army Corps of Engineers, foi aplicado 

por Kuo et al. (2006) dois reservatórios, sendo um em clima temperado e outro em 

clima subtropical. Após o modelo calibrado, foi possível estimar que uma redução de 

30% a 55% na carga total de fósforo levaria um dos reservatórios de uma condição 

eutrófica para uma oligotrófica. 

Gurkan et al. (2006), baseando-se no programa computacional 

PAMOLARE I, desenvolveram um modelo estruturalmente dinâmico para o lago 

Fure, Dinamarca. Tal modelo conseguiu um desvio padrão inferior a 45% para o 

nível de fitoplâncton, considerado a variável mais importante nesta análise. Os 

resultados da validação foram considerados adequados para a mesma variável. 

Assim, o modelo foi usado para prever os efeitos de um projeto de restauração do 

referido lago, num prazo de 10 anos. 

Foram então estudados três cenários: 

1. Aeração do hipoliminio; 

2. Biomanipulação pela retirada de peixes do lago; 

3. Combinação dos dois cenários anteriores. 
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O modelo sugere que o cenário 3 é o mais efetivo no aumento da 

qualidade da água por meio da redução do fitoplâncton e na concentração total de 

fósforo. Os autores terminam sugerindo que um modelo mais aperfeiçoado seja 

elaborado, tendo em vista a pouca confiabilidade dos dados – refletido no alto desvio 

padrão. 

Já na prevenção da eutrofização, Schou et. al. (2006) estudaram o custo 

e a eficácia do estabelecimento de zonas de proteção para evitar a contaminação 

com amônia de áreas naturais. Apesar de ser uma medida cujos efeitos sejam 

sentidos apenas no longo prazo, o custo mostrou ser altamente compensador, 

chegando a ser mais de 13 vezes menor que o custo de recuperação da mesma 

área. 

Com objetivos de estabelecer os valores limites de poluentes que um lago 

pode receber, Chou et al. (2006) utilizaram o programa computacional BASINS e o 

balanço de massa proposto por Vollenweider para estimar que é necessária a 

redução de 37% no nível de contaminação com fósforo para que o reservatório 

Fetsui, Taiwan, possa manter-se no estado oligotrófico. 
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3 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
 
3.1 O Estado do Ceará 
 

O estado do Ceará está situado na região nordeste do país, no chamado 

“polígono das secas”, cuja característica é a aleatoriedade pluviométrica e a má 

distribuição espacial das chuvas. Este fato traz ao inconsciente do habitante local a 

idéia de que o trato com os recursos hídricos é fundamental para o desenvolvimento 

econômico e social (CEARÁ, 2005). 

O estado, com 184 municípios, cobre uma área de 148.826 km2 (Figura 

2), dos quais aproximadamente 93% estão no semi-árido (Figura 3). O restante da 

área é basicamente o litoral, que concentra quase 1/3 da população do estado 

(CEARÁ, 2005). 

De seu território, 75% são de natureza cristalina (Figura 4), favorecendo 

que o escoamento dos rios se dê quase que unicamente nos períodos chuvosos, 

uma vez que o solo não consegue reter os 700mm de precipitação média anual em 

quantidade suficiente para garantir o fluxo nos períodos secos (CEARÁ, 2005). 
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FIGURA 2 – Posição geográfica do estado do Ceará. Fonte: Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica 

do Ceará (IPECE). 
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FIGURA 3 – Região semi-árida cearense. Fonte: IPECE. 
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FIGURA 4 – Geologia do Estado do Ceará. Fonte: Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará 

(SRH), 2005. 

 

Para melhor planejar os recursos hídricos do estado, a Secretaria de 

Recursos Hídricos do Estado do Ceará (SRH) delineou onze regiões hidrográficas 

(Figura 5): Alto Jaguaribe, Salgado, Médio Jaguaribe, Banabuiú, Baixo Jaguaribe, 

Metropolitana, Curu, Acaraú, Coreaú, Poti (Parnaíba) e Litorânea (Aracatiaçu) 

(CEARÁ, 2005). 

Destas, nos interessa diretamente a bacia Metropolitana. Trata-se de um 

conjunto de quatorze bacias independentes das quais apenas as bacias dos rios 

Pirangi (4.374 km²), Choró (4.751 km²), Pacoti (1.258 km²), São Gonçalo (1.332 km²) 

e os sistemas Ceará/Maranguape (780 km²) e Cocó/Coaçu (500 km²) são 
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hidrologicamente mais representativas, estando as demais bacias - Gereraú (120 

km²), Cahuípe (274 km²), Juá (122 km²), Catu (156 km²), Caponga Funda (59 km²), 

Caponga Roseira (69 km²), Malcozinhado (382 km²), Uruaú (262 km²) e Faixas 

Litorâneas de Escoamento Difuso (646 km²) - restritas à zona costeira. Abrange uma 

área de 15.085 km², com larga influência da faixa litorânea e das zonas altas das 

Serras de Guaramiranga e Baturité, englobando total ou parcialmente o território de 

41 municípios, com destaque para a Região Metropolitana de Fortaleza (CEARÁ, 

2005). 

 

 
FIGURA 5 – Bacias hidrográficas do estado. Fonte: IPECE. 
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3.2 A Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) 
 

A Região Metropolitana de Fortaleza atualmente é composta pelos 

seguintes municípios (Figura 6): Aquiraz, Caucaia, Chorozinho, Eusébio, Fortaleza, 

Guaiúba, Horizonte, Itaitinga, Maracanaú, Maranguape, Pacajus, Pacatuba e São 

Gonçalo do Amarante, conforme a Lei Complementar estadual nº 018, de 29/12/99. 

A referida região concentra aproximadamente 40% da população do estado, 

distribuída conforme a Tabela 4: 

TABELA 4 – Distribuição da população na Região Metropolitana de Fortaleza. 

Município Área11 
(km2) 

População12 
(habitantes) 

Aquiraz 481,0 70.938 
Caucaia 1.227,9 313.584 
Chorozinho 278,4 21.083 
Eusébio 76,6 39.697 
Fortaleza 313,1 2.416.920 
Guaiúba 267,2 21.600 
Horizonte 160,0 45.251 
Itaitinga 150,8 33.941 
Maracanaú 105,7 196.422 
Maranguape 590,8 100.279 
Pacajus 254,4 53.139 
Pacatuba 132,4 62.320 
São Gonçalo do Amarante 834,4 40.281 
Total 4.872,7 3.415.455 
 

 
FIGURA 6 – Divisão política da RMF 

                                                 
11 Fonte: IBGE 
12 Est. 2006 - IPECE 
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Assim como muitas regiões metropolitanas do país, a RMF tem 

experimentado um crescimento exagerado nos últimos anos, resultado da 

incapacidade de fixar o homem no interior do estado. Este crescimento é 

desordenado e resulta num processo de “favelização” generalizado pela cidade, com 

incremento das taxas de criminalidade (FREIRE, 2000). 

Este fenômeno tem provocado efeitos diretos no uso e na conservação 

dos recursos hídricos, uma vez que o poder público tem dificuldades de acompanhar 

o referido crescimento com a adequada oferta de saneamento básico (CEARÁ, 

2002a). 

O monitoramento da qualidade das águas que abastecem a RMF é feito 

com freqüência mensal e contempla oito açudes localizados nas bacias 

metropolitanas (Pacajus, Pacoti, Riachão, Gavião, Acarape do Meio, Ererê, Sítios 

Novos e Castro), sete pontos no Canal do Trabalhador, e um ponto no Canal do 

Pecém. As análises realizadas são: Físico-Química completa, clorofila-a, coliformes 

fecais e DBO. Esta modalidade de monitoramento tem como objetivo produzir 

informações relacionadas com a qualidade da água ofertada para o abastecimento 

da Região Metropolitana de Fortaleza, incluindo os principais açudes e as 

transposições realizadas desde o início do canal do Trabalhador até o açude Gavião 

(CEARÁ, 2005). 

Também é realizado na mesma região um monitoramento biológico, o 

qual tem como objetivo produzir informações que subsidiem as ações de 

gerenciamento dos recursos hídricos no sentido de garantir a sustentabilidade do 

uso das águas dos açudes Gavião e Acarape do Meio, que fazem parte do Sistema 

de Abastecimento de Água Bruta da Região Metropolitana de Fortaleza. Alguns 

pontos são realizados com a freqüência semanal e outros com freqüência mensal. 

São realizadas análises de fitoplâncton, nutrientes e nitrogênio (CEARÁ, 2005). 

 

3.3 O Açude Acarape do Meio 
 

O açude Acarape do Meio (Figura 7) é composto por uma barragem de 

gravidade, construída em concreto, localizada no município de Redenção. 

Localizada em ponto de coordenadas 523.593 E e 9.536.618 N, barra o rio Pacoti, 

possuindo capacidade de armazenamento de 31,5 milhões de m3, bacia hidráulica 

de 220 hectares e hidrográfica de 197.130 km2. Sua extensão pelo coroamento é de 
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267 m, a largura 3,0m. A cota do coroamento é 133,0m e sua altura máxima, 33,0m. 

Possui um vertedouro com largura de 60m e lâmina máxima de 1,7m, sendo a cota 

da soleira 130,0m, com tomada d´água do tipo galeria (CEARÁ, 2007). 

O açude faz parte do sistema de abastecimento da Região Metropolitana 

de Fortaleza (Figura 8) e é o responsável pelo abastecimento com água bruta do 

Distrito Industrial de Maracanaú e das cidades de Pacatuba, Guaiúba, Maranguape, 

Redenção, Acarape, Barreira e do distrito de Antônio Diogo, além da perenização do 

vale entre os municípios de Redenção e Acarape (CEARÁ, 2001). 

Sua bacia hidrográfica engloba os seguintes municípios: Baturité, 

Guaiúba, Guaramiranga, Mulungu, Pacoti, Palmácia e Redenção. Os limites da bacia 

podem ser visualizados na Figura 9. 

Segundo os Perfis Básicos Municipais (CEARÁ, 2004a, 2004b, 2004c, 

2004d, 2004e, 2004f e 2004g), o entorno do Acarape do Meio possuía no ano 2000 

uma população total de 110.137 habitantes, sendo 63.515 no meio urbano e 46.622 

no meio rural, divididos em 25.231 domicílios, sendo que o sistema de esgotamento 

sanitário apresentava apenas 1.628 ligações reais em 2002. Apenas as ligações dos 

municípios de Pacoti e Guaramiranga possuem tratamento do esgoto produzido, que 

posteriormente é lançado nos rios que chegam ao Acarape do Meio. Já o município 

de Palmácia lança esgoto in natura. 

A vegetação dominante da região consiste em três principais formações: 

Caatinga arbustiva densa, Floresta subcaducifólia tropical pluvial e Floresta 

subperenifólia tropical pluvio-nebular. Já os solos que mais se apresentam na região 

são: Aluviais, Planossolo solódico, Podzólico vermelho-amarelo e Bruno não cálcico 

(CEARÁ, 2004a, 2004b, 2004c, 2004d, 2004e, 2004f e 2004g). 

Segundo os dados constantes em IBGE (2007), na região a agricultura é 

baseada em: banana, café em coco, castanha de caju, caju, laranja, manga, mamão, 

tangerina e urucum, além de alface, cenoura, chuchu, pimentão, repolho e flores. A 

pecuária baseia-se na criação de aves e gado bovino e suíno. Tais atividades 

terminam por efetuar lançamentos difusos em praticamente todo o reservatório 

Acarape do Meio. 
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FIGURA 7 – Açude Acarape do Meio. Fonte: Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (COGERH). 

 

 
FIGURA 8 – Esquema do abastecimento de água na RMF. Fonte: COGERH. 
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FIGURA 9 – Bacia hidrográfica do Acarape do Meio. Fonte: COGERH. 
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4 METODOLOGIA 
 

Considerando-se que este estudo trata da avaliação do estado trófico do 

açude Acarape do Meio e de efetuar prognósticos para a evolução deste estado 

trófico, torna-se fundamental apresentar o programa computacional e o modelo 

utilizado para estes prognósticos, além da formulação dos índices de estado trófico 

utilizados. 

Para a apresentação da evolução do estado trófico no período analisado, 

foi utilizado o programa computacional PAMOLARE. 

 
 

4.1 Os Índices de Estado Trófico (IET) 
 

Os índices de estado trófico (IET) têm como objetivo classificar os corpos 

d´água em diferentes graus de trofia. Neste trabalho utilizamos os índices de estado 

trófico propostos em Carlson (1996) e Lamparelli (2004), cujas formulações são: 

• IET Carlson 

o Para a clorofila-a: ( ) 6,30ln81,9 +⋅= CLIET ; 

o Para o fósforo: ( ) 15,4ln42,14 +⋅= FIET ; 

• IET Lamparelli 

o Para a clorofila-a: ( )( )
( ) ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ⋅−
−⋅=

2ln
ln34,092,0610 CLIET ; 

o Para o fósforo: ( )( )
( ) ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ⋅−
−⋅=

2ln
ln42,077,1610 FIET ; 

Nas formulações acima, CL e F representam, respectivamente, as 

concentrações totais de fósforo e clorofila-a, todas em μg/L, exceto a do fósforo em 

IET Carlson, cuja unidade é mg/L. 

 
4.2 O programa computacional PAMOLARE 

 
A Organização das Nações Unidas, num esforço para auxiliar tomadores 

de decisão, instituições e profissionais da área de gerenciamento de lagos e 

reservatórios em processo de eutrofização, conjuntamente com a Universidade de 

Kyoto, no Japão, desenvolveram um conjunto de modelos matemáticos, 

apresentados no pacote denominado PAMOLARE. Seu nome é uma sigla de 

Planning and Management of Lakes and Reservoirs focusing on Eutrophication. 
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Trata-se de uma ferramenta que também permite melhor entendimento dos 

processos de eutrofização, suas origens e efeitos. 

O programa computacional possui quatro modelos implementados: a) o 

gráfico de Vollenweider, b) um modelo para lagos em uma camada com quatro 

variáveis, c) um modelo para lagos em duas camadas e d) um modelo 

estruturalmente dinâmico para lagos em duas camadas e uso dos conceitos de 

exergia. 

Já existe uma segunda versão que consiste apenas do modelo 

estruturalmente dinâmico. Contudo, quando os dados disponíveis não são 

suficientes para gerar este modelo dinâmico, a primeira versão continua sendo 

usada. 

 
 

4.3 O Modelo de uma Camada 
 

O modelo de uma camada consiste numa combinação de dois tipos de 

modelos. O primeiro é um modelo dinâmico, derivado do modelo geral de 

Vollenweider (1975) apud Jørgensen et. al. (2003), acrescido do nitrogênio. O 

segundo tipo é um conjunto de modelos empíricos, baseados em dados de uma 

série de lagos. 

As equações que regem o modelo para o nitrogênio são: 

 

( )[ ]
águasedágua

res

sedliberadocágua NTaxa
z

aN
Tz

NNDenitN
dt

dN
⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−⋅⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

⋅+−
=

11
 

EQUAÇÃO 1 – Variação da concentração do nitrogênio na água – modelo de uma camada 

 

( ) sedliberadoimobáguased
sed NNNNTaxa

dt
dN

⋅−−⋅⋅= 1  

EQUAÇÃO 2 – Variação da concentração do nitrogênio no sedimento – modelo de uma camada 

 

Onde: 

• águaN  é o total de nitrogênio na coluna d´água ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

l
mg ; 

• cN  é a taxa de entrada de nitrogênio no lago ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⋅ anom
g ; 
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• Denit é a taxa de desnitrificação ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⋅ anom
g ; 

• sedN é a concentração de nitrogênio no sedimento ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

2m
g ; 

• z é a profundidade média do lago (m); 

• resT  é o tempo médio de residência da água no lago (ano); 

• a é um fator de correção devido à ciclagem da água; 

• sedTaxa  é a taxa média de sedimentação ( )ano
m ; 

• imobN  é a razão de nitrogênio sedimentado e imobilizado; 

• liberadoN  é a taxa de liberação de nitrogênio do sedimento (ano-1); 

No modelo, a desnitrificação é dada pela Equação 3: 

( ) 17,016,034,0 zTNDenit resc ⋅⋅−=   

EQUAÇÃO 3 – Desnitrificação no modelo de uma camada 

 

Já para o fósforo têm-se as seguintes equações: 

 
[ ]

águasedágua
res

sedliberadocágua PTaxa
z

aP
Tz

PPP
dt

dP
⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−⋅⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

⋅+
=

11   

EQUAÇÃO 4 - Variação da concentração do fósforo na água – modelo de uma camada 

 

( ) sedliberadoimobáguased
sed PPPPTaxa

dt
dP

⋅−−⋅⋅= 1   

EQUAÇÃO 5 - Variação da concentração do fósforo no sedimento – modelo de uma camada 

 

Onde: 

• águaP  é o total de fósforo na coluna d´água ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

l
mg ; 

• cP  é a taxa de entrada de fósforo no lago ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⋅ anom
g ; 

• sedP  é a quantidade de fósforo no sedimento ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

2m
g ; 

• z é a profundidade média do lago; 

• resT  é o tempo médio de residência da água no lago (ano); 

• a é um fator de correção devido à formação das termoclinas; 
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• sedTaxa  é a taxa média de sedimentação ( )ano
m ; 

• imobP  é a razão de fósforo sedimentado e imobilizado; 

• liberadoP  é a taxa de liberação de fósforo do sedimento (ano -1); 

 

Já os modelos empíricos para clorofila e zooplâncton foram obtidos de 

regressões estatísticas13, aqui apenas transcritos os resultados (Pt representa a 

concentração total de fósforo): 

• Clorofila 
⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

l
mg

 = ( ) 4,11000000073,0 tP⋅ ; 

• Zooplâncton ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

l
mg = ( ) 64,01000038,0 tP⋅ ; 

 
4.4 Os Dados 

 
A Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (COGERH) do estado do 

Ceará gentilmente forneceu para este estudo uma série de dados coletados no 

açude Acarape do Meio, entre 1998 e 2006. 

Os dados foram coletados em nove diferentes pontos do açude, tendo 

sido medidos vários indicadores físicos, químicos e biológicos. Dentre os de 

interesse a este estudo, foram selecionados as seguintes variáveis: 

• Clorofila-a (laboratório) – análise pelo método da 

SCOR/UNESCO, com Espectofotômetro de feixe duplo, marca 

VARIAN, modelo CARY 1E; 

• Fósforo total – análise pelo método colorimétrico do ácido 

vanadomolibdo-fosfórico, com Espectofotômetro QI 1080 

(QUIMIS); 

• Nitrogênio total – análise conforme NBR 13.796 (método macro 

e semimicro Kjeldahl); 

A Figura 10 apresenta a distribuição dos pontos no açude. 

                                                 
13 EDMONDSEN, Yvette H., The role of prediction in limnology. Limnol. Oceanogr. 31(5), p. 1143-1159. 1986. 
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FIGURA 10 – Distribuição dos pontos onde foram coletados os dados 

 

RIBEIRO (2007), a respeito dos pontos de coleta, informa: 

• Ponto 1 – recebe principalmente contribuições de áreas rurais – 

plantações de banana, arroz, feijão e milho, além de criação de 

animais (porco e gado); 

• Ponto 2 – recebe contribuições que vêm dos municípios de 

Pacoti e Guaramiranga, que possuem sistema de esgotamento 

sanitário com tratamento do tipo decantador-digestor. Estas 

contribuições chegam principalmente por meio do rio Pacoti; 

• Ponto 3 – recebe contribuições do município de Palmácia, o qual 

não dispõe de sistema para tratamento do seu esgoto; 

• Ponto 8 – fica próximo ao vertedouro e recebe também 

pequenas contribuições de origem rural (plantações de banana, 

feijão e milho). 

Como o modelo de uma camada adota uma concentração única para o 

reservatório todo, foi calculada uma média ponderada tendo como critério as áreas 

de influência de cada ponto calculadas pelo método dos polígonos de Thiessen 

(Tabela 5), que nos deu os seguintes resultados: 
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TABELA 5 – Áreas de influência dos pontos amostrados no Acarape do Meio 

Ponto Área de influência em % da área 
do açude 

ACA-01 7,5% 
ACA-02 15,9% 
ACA-03 7,2% 
ACA-04 15,0% 
ACA-05 20,2% 
ACA-06 6,3% 
ACA-07 8,9% 
ACA-08 6,4% 
ACA-09 12,6% 
Total 100,00% 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Com a finalidade de melhor entender o comportamento do Acarape 

do Meio, antes da aplicação de um modelo matemático para descrever seu 

processo de eutrofização, foram realizados estudos da evolução das 

concentrações de fósforo e clorofila-a naquele reservatório. 

Concluída esta fase, foi estudada a sensibilidade do modelo a 

alguns dos seus parâmetros, com o objetivo de determinar quais destes 

parâmetros devem ser determinados com maior rigor. 

Finalizando, são apresentados os prognósticos para o açude e 

propostas para recuperação dele. 

          

5.1 Estudo do Fósforo 
          

Para análise do comportamento do Fósforo total foi utilizada uma 

série de 312 dados, medidos entre maio de 2001 e novembro de 2005. De 

maneira geral foram feitas medidas mensais em todos os nove pontos de 

coleta, mas o ponto ACA-09 apresenta medidas em períodos mais freqüentes, 

apesar de não regulares. O referido ponto não só é o mais profundo do açude 

como também é o mais próximo do corpo da barragem. Por estas 

características, o ponto ACA-09 foi escolhido para representar a variação 

temporal da concentração de fósforo no Acarape do Meio. 

Foram desprezados os valores da campanha nos meses de 

setembro e outubro de 2004, tendo em vista a suspeita de que houve erro nas 

análises realizadas nessas campanhas. 

Para estabeler o estado trófico do açude foram calculados os Índices 

de Estado Trófico apresentados em Carlson (1996) e Lamparelli (2004). 

          

5.1.1 Variação temporal 
          

As Figuras 11 e 12 apresentam como se comportou a concentração 

de fósforo no ponto ACA-09, ao longo do período analisado. 

Verifica-se que ambos os índices calculados apresentam o mesmo 

comportamento, apesar do IET proposto por Lamparelli (2004) apresentar 
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menor sensibilidade que o IET proposto por Carlson (1996). Ou seja, para uma 

mesma variação da concentração de fósforo, o IET proposto por Lamparelli 

(2004) apresenta menor variação absoluta que o de Carlson (1996). Contudo, 

observe-se que tal sensibilidade reflete-se unicamente numa leitura mais ou 

menos intuitiva. Enquanto o IET de Carlson (1996) varia de 30 a 80 (oligotrófico 

a hipereutrófico), o IET de Lamparelli (2004) varia entre 47 e 67 

(ultraoligotrófico a hipereutrófico). 

O IET proposto por Lamparelli (2004) indica, ainda que durante o 

período 2001-2002 o reservatório pode ser classificado como hipereutrófico e 

supereutrófico, com momentos pontuais de eutrofia e mesotrofia. Já no biênio 

2004-2005 houve sensível melhoria dessa variável, terminando o período com 

classificação entre oligotrófico e ultra-oligotrófico, numa clara tendência de 

melhoria do estado trófico. 

Comportamento do Fósforo
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FIGURA 11 – Variação do fósforo e dos índices de estado trófico entre maio de 2001 e dezembro de 

2002 
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Comportamento do Fósforo
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FIGURA 12 – Variação do fósforo e dos índices de estado trófico entre novembro de 2004 e 

novembro de 2005 

 

5.1.2 Variação espacial 
          

Na seqüência de figuras a seguir (Figuras 15a até 15z) pode-se 

analisar a evolução da concentração de fósforo ao longo do período estudado, 

com a classificação dada por Lamparelli (2004). 

É possível notar que após um período de elevada variabilidade na 

concentração de fósforo, durante praticamente todo o ano de 2005 a 

concentração manteve-se em patamares aceitáveis. Para melhor visualização 

são apresentadas versões ampliadas das figuras já mencionadas. Observa-se 

uma concentração maior de fósforo no ponto 2 nos meses de julho/02 (Figura 

15j), dezembro/04 (Figura 15q) e fevereiro/05 (Figura 15r). Também se observa 

concentrações excessivas no ponto 1 em agosto/01 (Figura 15c) e agosto/02 

(Figura 15k). No ponto 3 em fevereiro/02 (Figura 15g) e abril/02 (Figura 15h).  

Interessante observar também que na comparação com a 

classificação da OECD, esta é muito mais rígida que a proposta por Lamparelli, 

como pode ser verificado na comparação das duas classificações em um 

mesmo período (Figuras 15a e 16; 15q e 17; 15y e 18). 
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As Figuras 13 e 14 mostram a escala para interpretação das cores, 

com valores da concentração de fósforo, que pode ser resumida na Tabela 6. 
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FIGURA 13 – Escala para interpretação da 

classificação de Lamparelli (fósforo), em mg/L 
FIGURA 14 – Escala para interpretação da 
classificação da OECD (fósforo), em mg/L  

  

 

TABELA 6 – Correspondência entre cores e níveis tróficos, para interpretação da figuras da 
classificação de Lamparelli 

Nível Trófico Cor correspondente
Ultraoligotrófico  
Oligotrófico  
Mesotrófico  
Eutrófico  
Supereutrófico  
Hipereutrófico  
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Maio/2001 (a) 

 
Junho/2001 (b) Agosto/2001 (c) 

   
Setembro/2001 (d) 

 
Outubro/2001 (e) Novembro/2001 (f) 

   
Fevereiro/2002 (g) 

 
Abril/2002 (h) Junho/2002 (i) 

   
Julho/2002 (j) Agosto/2002 (k) 

 
Setembro/2002 (l) 

FIGURA 15 – Variação espacial da concentração de fósforo no Acarape do Meio 
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Outubro/2002 (m) 

 
Novembro/2002 (n) Dezembro/2002 (o) 

   
Novembro/2004 (p) 

 
Dezembro/2004 (q) Fevereiro/2005 (r) 

   
Março/2005 (s) 

 
Abril/2005 (t) Maio/2005 (u) 

   
Junho/2005 (v) Julho/2005 (w) Agosto/2005 (x) 

 
FIGURA 15 (continuação) – Variação espacial da concentração de fósforo no Acarape do Meio 
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Setembro/2005 (y) Outubro/2005 (z) 

 
FIGURA 15 (continuação) – Variação espacial da concentração de fósforo no Acarape do Meio 

 

Os resultados mostrados através da Figuras 15a a 15z permitem 

concluir que o comportamento das águas do reservatório em estudo é muito 

instável. Há períodos em que o estado trófico indica uma melhora nos valores e 

há períodos em que os valores alcançados pelas variáveis tornam-se críticas, 

indicando uma deterioração na qualidade das águas. Este fato pode ser 

explicado através da análise das condições de contorno do reservatório. Como 

já foi observado no item 3.4.3, este reservatório possui três entradas principais, 

provenientes de áreas diferentes, com condições qualitativas bem diferentes. 

Além deste fato, foi observada uma forte atividade agrícola nas proximidades 

do reservatório, o que acaba por estabelecer uma contribuição difusa ao longo 

do mesmo. Isto explica a variabilidade encontrada neste índice, durante o 

período de observação. 

Numa perspectiva de longo prazo, a evolução positiva do Acarape, 

no que diz respeito ao fósforo, pode ser observada nas Figuras 15d, 15l e 15y 

(repetidas abaixo para melhor entendimento), que mostra a situação da 

concentração de fósforo nos meses de setembro de 2001, 2002 e 2005. 

 

 
FIGURA 15d – Setembro/2001 FIGURA 15l – Setembro/2002 FIGURA 15y – Setembro/2005 
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FIGURA 15c (ampliada) – Concentração de fósforo em agosto/2001 – classificação de Lamparelli 

 
FIGURA 15g (ampliada)  – Concentração de fósforo em fevereiro/2002 – classificação de 

Lamparelli 
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FIGURA 15h (ampliada) – Concentração de fósforo em abril/2002 – classificação de Lamparelli 

 

 
FIGURA 15j (ampliada) – Concentração de fósforo em julho/2002 – classificação de Lamparelli 
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FIGURA 15q (ampliada) – Concentração de fósforo em dezembro/2004 – classificação de 

Lamparelli 
 

 
FIGURA 15r (ampliada) – Concentração de fósforo em fevereiro/2005 – classificação de Lamparelli 
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FIGURA 15a (ampliada) – Concentração de fósforo em maio/2001 – classificação de Lamparelli 

 

 
FIGURA 16 – Concentração de fósforo em maio/2001 – classificação da OECD 



 57

 
FIGURA 15q (ampliada)– Concentração de fósforo em dezembro/2004 – classificação de 

Lamparelli 
 

 
FIGURA 17 – Concentração de fósforo em dezembro/2004 – classificação da OECD 
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FIGURA 15y (ampliada) – Concentração de fósforo em setembro/2005 – classificação de 

Lamparelli 

 
FIGURA 18 – Concentração de fósforo em setembro/2005 – classificação da OECD 
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5.2 Estudo da Clorofila-a 
 

A análise do comportamento da concentração de Clorofila-a seguiu 

um padrão semelhante ao do fósforo. A série utilizada possui 356 dados, 

medidos entre maio de 2001 e novembro de 2005. Da mesma forma que 

aconteceu no estudo do fósforo, o ponto ACA-09 possuía maior freqüência de 

amostragem, de forma que ele foi escolhido para representar a variação 

temporal da concentração de clorofila-a no Acarape do Meio. 

Foi ainda estabelecido o estado trófico do açude, calculando os 

Índices de Estado Trófico apresentados em Carlson (1996) e Lamparelli (2004). 

 

5.2.1 Variação temporal 
          

As Figuras 19 e 20 apresentam como se comportou a concentração 

da Clorofila-a no ponto ACA-09, ao longo do período analisado. 

Da mesma maneira que aconteceu no comportamento do fósforo, 

verifica-se que o comportamento de ambos os índices é o mesmo, sendo que a 

sensibilidade do IET proposto por Lamparelli é inferior à do proposto por 

Carlson, observação já feita para o fósforo. 

No período 2001-2002 o índice de Lamparelli mostra que o 

reservatório ficou classificado entre mesotrófico e hipereutrófico, com uma 

tendência na direção deste último estado. 

No biênio 2004-2005 observa-se uma grande flutuação do IET de 

Lamparelli, mas com uma clara tendência à eutrofia, principalmente nos últimos 

meses de observação. 
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Comportamento da Clorofila-a
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FIGURA 19 – Variação da concentração de clorofila-a e dos índices de estado trófico entre maio de 

2001 e dezembro de 2002 
 

Comportamento da Clorofila-a
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FIGURA 20 – Variação da concentração de clorofila-a e dos índices de estado trófico entre 

novembro de 2004 e novembro de 2005 
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5.2.2 Variação espacial 

          

Na seqüência de Figuras 23a até 23ac (ampliadas para melhor 

visualização), verifica-se que a clorofila-a manteve valores considerados bons 

de maio/01 (Figura 23a) até fevereiro/02 (Figura 23h). A partir de abril/02 

(Figura 23i) houve piora nos índices, culminando entre novembro/04 e 

fevereiro/05 (Figuras 23s, 23t e 23u). 

Após março/05 (Figura 23v) houve uma melhoria dos valores de 

clorofila a, porém de maneira geral o açude continua encaixando-se numa 

situação entre mesotrofia e eutrofia. 

Aqui também se observa uma rigidez maior na classificação da 

OECD do que a de Lamparelli (Figuras 23b e 24; 23w e 25). 

As Figuras 21 e 22 mostram a escala para interpretação das cores, 

com valores da concentração de fósforo, que pode ser resumida na Tabela 7. 
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FIGURA 21 – Escala para interpretação da 

classificação de Lamparelli (clorofila-a), em μg/L 
FIGURA 22 – Escala para interpretação da 

classificação da OECD (clorofila-a), em μg/L  
  

TABELA 7 – Correspondência entre cores e níveis tróficos, para interpretação da figuras da 
classificação de Lamparelli 

Nível Trófico Cor correspondente
Ultraoligotrófico  
Oligotrófico  
Mesotrófico  
Eutrófico  
Supereutrófico  
Hipereutrófico  
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Maio/2001 (a) Junho/2001 (b) Julho/2001 (c) 

   
Agosto/2001 (d) Setembro/2001 (e) Outubro/2001 (f) 

   
Novembro/2001 (g) Fevereiro/2002 (h) Abril/2002 (i) 

   
Junho/2002 (j) Julho/2002 (k) Agosto/2002 (l) 

 
FIGURA 23 – Variação espacial da concentração de clorofila-a no Acarape do Meio 
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Setembro/2002 (m) Outubro/2002 (n) Novembro/2002 (o) 

   
Dezembro/2002 (p) Setembro/2004 (q) Outubro/2004 (r) 

   
Novembro/2004 (s) Dezembro/2004 (t) Fevereiro/2005 (u) 

   
Março/2005 (v) Abril/2005 (w) Maio/2005 (x) 

 
FIGURA 23 (continuação) – Variação espacial da concentração de clorofila-a no Acarape do Meio 
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Junho/2005 (y) Julho/2005 (z) Agosto/2005 (aa) 

  
Setembro/2005 (ab) Outubro/2005 (ac) 

 
FIGURA 23 (continuação) – Variação espacial da concentração de clorofila-a no Acarape do Meio 

        

Numa perspectiva de longo prazo, a evolução negativa do Acarape, 

no que diz respeito à clorofila pode ser observada nas Figuras 23e, 23m, 23q e 

23ab, que mostram a situação da concentração de fósforo nos meses de 

setembro dos anos de 2001, 2002, 2004 e 2005. 

FIGURA 23e – Setembro/2001 FIGURA 23m – Setembro/2002 



 65

FIGURA 23q – Setembro/2004 FIGURA 23ab – Setembro/2005 
 

 
FIGURA 23a (ampliada) –Concentração de clorofila-a em maio/2001 – classificação de Lamparelli 
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FIGURA 23h (ampliada) – Concentração de clorofila-a em fevereiro/2002 – classificação de 

Lamparelli 
 

 
FIGURA 23i (ampliada) – Concentração de clorofila-a em abril/2002 – classificação de Lamparelli 
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FIGURA 23t (ampliada) – Concentração de clorofila-a em dezembro/2004 – classificação de 

Lamparelli 
 

 
FIGURA 23v (ampliada) – Concentração de clorofila-a em março/2005 – classificação de 

Lamparelli 
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FIGURA 23b (ampliada) – Concentração de clorofila-a em junho/2001 – classificação de 

Lamparelli 
 

 
FIGURA 24 –Concentração de clorofila-a em junho/2001 – classificação da OECD 

 



 69

  
FIGURA 23w (ampliada) – Concentração de clorofila-a em abril/2005 – classificação de Lamparelli 

 

 
FIGURA 25 –Concentração de clorofila-a em abril/2005 – classificação da OECD 
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5.3    Prognósticos 
   

O PAMOLARE permite uma previsão da evolução da poluição no 

reservatório. Foram então realizados alguns prognósticos para a situação 

futura do Acarape do Meio. 

Como nem todos os parâmetros puderam ser determinados com 

exatidão, alguns foram estimados de acordo com o manual do PAMOLARE. Os 

próximos itens discriminam a maneira como cada parâmetro foi determinado ou 

estimado. 

 

5.3.1 Concentrações iniciais de Fósforo e Nitrogênio na água e no 
sedimento 

 
Como o modelo de uma camada pressupõe uma mistura imediata e 

perfeita em todo o reservatório, foi utilizado o método dos polígonos de 

Thiessen (TUCCI, 2004) para calcular uma média e representar as 

concentrações de cada poluente. O que caracteriza uma região de Thiessen é 

que a distância de qualquer ponto da região à amostra é menor do que a 

distância deste mesmo ponto a qualquer outra amostra fora da região. 

Assim, foram calculadas as concentrações iniciais de 0,0146 mg/L 

de fósforo e 0,1430 mg/L de nitrogênio, ambas na água, calculadas para o mês 

de outubro/2005, último mês de observações da COGERH. 

Já as concentrações no sedimento foram estimadas conforme os 

valores comuns para lagos eutrofizados sugeridos no manual do PAMOLARE: 

10 g/m2 de fósforo e 50 g/m2 de nitrogênio. 
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5.3.2 Carregamentos de Fósforo e Nitrogênio 

 

A COGERH fez uma campanha, entre 27/03/06 e 13/05/06 para 

estimar a carga de poluentes que chega até o açude Acarape do Meio (Figura 

26). 

Tal carga nos últimos pontos de coleta foram: 

• Carga de fósforo: 

o Ponto Germinal – 1.270,85kg; 

o Ponto Canabrava – 2.567,20kg; 

• Carga de nitrogênio: 

o Ponto Germinal – 4.440,20kg; 

o Ponto Canabrava – 4.007,70kg. 

 

Foi feita uma extrapolação ponderada pelo volume de chuvas do ano 

de 2006 e chegou-se aos seguintes carregamentos unitários: 

o Fósforo: 4,657 g/m2/ano; 

o Nitrogênio: 10,252 g/m2/ano. 

 

5.3.3 Tempo de residência 
 

O tempo de residência adotado foi de 0,288 ano, equivalente a 105 

dias (CEARÁ, 2002b e 2003). 

 

5.3.4 Taxa de sedimentação 
 

A taxa de sedimentação usada foi de 150 m/ano, estimada conforme 

sugere o manual do software PAMOLARE, utilizando-se um NDHP14 de 300 

dias e uma taxa de sedimentação de 0,5 m / 24h. 

                                                 
14 NDHP – Number of days with high primary production – número de dias com elevada 
produção primária 
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FIGURA 26 –Estimativa da carga de poluentes no Acarape do Meio. Fonte: COGERH. 
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5.3.5 Profundidade 
 

A profundidade utilizada como base foi de 26,0m, pois a cota do 

sangradouro é 130,00 e a cota de volume zero é a 104,00. 

O motivo de tal escolha é o fato de que quase todo ano o Acarape do 

Meio sangra, atingindo sua cota máxima. Como o PAMOLARE não trabalha com 

variação de volume, esta aproximação foi considerada adequada. O comportamento 

do nível do açude pode ser observado no gráfico a seguir: 

 
FIGURA 27 – Evolução do volume armazenado no Acarape do Meio. Fonte: COGERH. 

 

5.3.6 Fator a 
 

O fator a aparece nas Equações 1 e 4: 
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EQUAÇÃO 1– Variação da concentração do nitrogênio na água – modelo de uma camada 
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EQUAÇÃO 4– Variação da concentração do fósforo na água – modelo de uma camada 
 

Como pode ser observado, o fator a entra na avaliação de quanto do 

contaminante sai do reservatório devido à ciclagem da água em seu tempo de 
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residência. Para efeitos de nossos prognósticos, o fator a foi estimado como sendo 

igual à unidade. 

Valores menores que a unidade podem ser usados para representar os 

efeitos da formação de termoclinas. E valores maiores que a unidade podem 

representar os efeitos da sifonagem do hipolíminio, um dos métodos de melhoria da 

qualidade da água. 

 

5.3.7 Taxa de dissolução do nitrogênio e do fósforo 
 

As taxas de dissolução do nitrogênio e do fósforo foram estimadas como 

sendo aquelas que correspondem concentrações de fósforo e nitrogênio constante 

no sedimento. Assim foram obtidos os valores de 0,68/ano para o fósforo e 

3,418/ano para o nitrogênio. 

 
 
 
 

5.3.8 Desnitrificação e Frações imobilizadas 
 

Estes parâmetros foram estimados de acordo com os valores iniciais 

comumente utilizados no PAMOLARE. Não foi realizado ajuste dos valores. 

 

5.3.9 A aplicação do modelo 
 

A Tabela 8 apresenta um resumo dos valores utilizados nos parâmetros. 
 

TABELA 8 – Valores iniciais do modelo de uma camada 
Parâmetro Símbolo Unidade Valor 

Profundidade do lago Z m 26 
Tempo de residência Tres Ano 0,288 

Taxa de 
sedimentação 

Sedrate m/ano 150 

Parâmetro a a Adimensional 1,00 
Concentração de 
fósforo na água 

Pw mg/L 0,0146 

Concentração de 
fósforo no sedimento 

Ps g/m2 10,0 
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Parâmetro Símbolo Unidade Valor 
Carregamento de 

fósforo 
Pl g/m2/ano 4,657 

Taxa de dissolução do 
fósforo 

Pr ano-1 0,597 

Fração imobilizada de 
fósforo 

Pb Adimensional 10% 

Concentração de 
nitrogênio na água 

Nw mg/L 0,143 

Concentração de 
nitrogênio no 

sedimento 

Ns g/m2 50,0 

Carregamento de 
nitrogênio 

Nl g/m2/ano 10,252 

Taxa de dissolução do 
nitrogênio 

Nr ano-1 3,418 

Fração imobilizada do 
nitrogênio 

Nb Adimensional 10% 

Desnitrificação D Adimensional 50% 
TABELA 8 (continuação) – Valores iniciais do modelo de uma camada 

 

Tais carregamentos, aplicados no software PAMOLARE a partir da 

situação do Acarape do Meio em outubro de 2005, com um horizonte de 20 anos 

mostram uma tendência às seguintes concentrações na água: do nitrogênio em 

torno de 1,27 mg/L (Figura 28); de fósforo em torno de 0,045 mg/L (Figura 29); e de 

clorofila-a em torno de 0,015 mg/L (Figura 30), o que deixa o Acarape do Meio numa 

classificação limítrofe entre mesotrófico e eutrófico. 
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FIGURA 28 – Tendência da concentração de nitrogênio na água 

 

 
FIGURA 29 – Tendência da concentração de fósforo na água 
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FIGURA 30 – Tendência da concentração de clorofila-a na água 

 
 

Contudo, uma redução da carga de fósforo para 1,6 g/m2/ano permitiria a 

estabilização das concentrações de fósforo em torno de 0,016 mg/l e de clorofila-a 

em torno de 0,003 mg/l, melhorando a classificação do reservatório para um limite 

entre mesotrófico e oligotrófico (Figuras 31 e 32). 

 

 
FIGURA 31 – Tendência da concentração de fósforo na água, no caso de redução do carregamento de 

fósforo para 1,6 g/m2/ano 
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FIGURA 32 – Tendência da concentração de clorofila-a na água, no caso de redução do carregamento de 

fósforo para 1,6 g/m2/ano 
 

Ainda seria possível recuperar o lago para um estado ultra-oligotrófico, 

mas para isso é necessário reduzir a carga de fósforo para 0,7 g/m2/ano (Figuras 33 

e 34). 

No entanto, em qualquer um dos cenários de redução, verifique-se que o 

horizonte de tempo necessário para a recuperação é significativamente alto: em 

torno de 15 anos. 

 

 
FIGURA 33 – Tendência da concentração de fósforo na água, no caso de redução do carregamento de 

fósforo para 0,7 g/m2/ano 
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FIGURA 34 – Tendência da concentração de clorofila-a na água, no caso de redução do carregamento de 

fósforo para 0,7 g/m2/ano 
 

5.4 Sensibilidade do modelo de uma camada 
 

Visando uma melhoria dos prognósticos, foi realizada uma análise da 

sensibilidade do modelo aos seus diversos parâmetros. Para isso foram feitas 

simulações do comportamento do nitrogênio e fósforo, tanto dissolvidos na água 

como na forma de sedimento. 

O horizonte de tempo utilizado em todas as simulações foi de 20 anos. 

Em cada simulação os demais parâmetros do modelo matemático foram mantidos 

constantes. 

Observe-se que o PAMOLARE apresenta como limitação o fornecimento 

de resultados numéricos com apenas duas casas decimais, o que tornou alguns 

resultados idênticos, por sua diferença ter sido menor que um centésimo da unidade 

de medida, como foi o caso da sensibilidade do fósforo dissolvido na água quanto à 

taxa de sedimentação. Além disso essa limitação provoca “saltos” em alguns 

gráficos, pois os valores mudam bruscamente na segunda casa decimal. 

 

 

5.4.1 Sensibilidade quanto ao tempo de residência da água 
 

O tempo de residência do Acarape do Meio foi de aproximadamente 105 

dias em 2002 e 110 dias em 2003 (CEARÁ, 2002b). Assim, adotou-se como base 
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para esta análise o valor Tr = 0,288 ano (105 dias). Partindo deste valor, foram ainda 

estudados três cenários: Tr = 0,144 ano; Tr = 0,072 ano e Tr = 0,576 ano. 

Verifica-se a elevada correlação entre o tempo de residência e as 

concentrações observadas. A relação é quase que linear, com as concentrações 

caindo ou subindo na mesma proporção em que o tempo de residência. Desta 

forma, torna-se muito importante acompanhar com precisão o tempo de residência 

do reservatório. Os referidos cenários podem ser observados nas Figuras 35 a 38. 
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FIGURA 35 – Variação do nitrogênio dissolvido na água de acordo com o tempo de residência 
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Fósforo na água
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FIGURA 36 – Variação do fósforo dissolvido na água de acordo com o tempo de residência 

 
Fósforo no sedimento
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FIGURA 37 – Variação do fósforo sedimentado de acordo com o tempo de residência 
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Clorofila-a
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FIGURA 38 – Variação da concentração da clorofila-a de acordo com o tempo de residência 

 
 

5.4.2 Sensibilidade quanto à taxa de sedimentação 
 

A taxa de sedimentação adotada inicialmente foi de 150 m/ano. Foram 

então analisados dois outros cenários: 200 m/ano e 100 m/ano. 

Nas Figuras 39 e 40 verifica-se a pouca influência da taxa de 

sedimentação na concentração do nitrogênio na água, pois um aumento de 100% na 

taxa provoca uma redução de aproximadamente 10% nas concentrações daquele 

nutriente, o mesmo acontecendo para o fósforo. 

Assim, é possível afirmar que é possível continuar a fazer as estimativas 

da taxa de sedimentação de forma expedita, sem prejudicar sobremaneira os 

prognósticos relativos ao Acarape do Meio. 
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FIGURA 39 – Variação do nitrogênio dissolvido na água de acordo com a taxa de sedimentação 

 
Fósforo na água

0,030

0,035

0,040

0,045

0,050

0,055

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Tempo (anos)

C
on

ce
nt

ra
çã

o 
(m

g/
l)

100m/ano 150m/ano 200m/ano  
FIGURA 40 – Variação do fósforo dissolvido na água de acordo com a taxa de sedimentação15 

 

                                                 
15 Os gráficos de 150 m/ano e 200 m/ano ficaram sobrepostos por terem valores idênticos. 
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5.4.3 Sensibilidade quanto ao fator a 
 

Como já explicado no item 5.5.6, o fator a entra na avaliação de quanto 

do contaminante sai do reservatório devido à ciclagem da água em seu tempo de 

residência. 

É facilmente observável a importância de definir o fator a com a máxima 

precisão possível, tendo em vista a elevada influência dele nas concentrações e, 

conseqüentemente, no estado trófico do lago (Figuras 41 a 43). 

Este fato pode ser explicado considerando a relação do fator a com o 

tempo de residência. Como a ciclagem influencia diretamente este fator, o tempo de 

residência torna-se então diretamente ligado a ele. E, como se sabe, o tempo de 

residência é um parâmetro físico de fundamental importância no desenvolvimento 

dos processos de eutrofização em um reservatório. 

 

Nitrogênio na água

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Tempo (anos)

C
on

ce
nt

ra
çã

o 
(m

g/
l)

a=0,25 a=0,50 a=0,75 a=1  
FIGURA 41 – Variação do nitrogênio dissolvido na água de acordo com o fator a 
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Fósforo na água
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FIGURA 42 – Variação do fósforo dissolvido na água de acordo com o fator a 

 
Clorofila-a
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FIGURA 43 – Variação da clorofila-a de acordo com o fator a 
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6 CONCLUSÕES 
 

Após a análise dos resultados obtidos, dos diferentes cenários simulados 

no PAMOLARE e da análise da sensibilidade de alguns parâmetros, foi possível 

estabelecer as seguintes conclusões: 

• O açude Acarape do Meio tem evoluído negativamente no que diz 

respeito à eutrofização, com as concentrações de clorofila-a 

aumentando ao longo do período observado; 

• A redução de concentração do fósforo não tem sido suficiente para 

melhorar o estado trófico do referido reservatório, uma vez que as 

concentrações de clorofila-a têm se mantido elevadas; 

• A tendência apresentada pelo modelo do software PAMOLARE 

indica uma clara tendência à piora do estado trófico do Acarape do 

Meio, caso não sejam reduzidas as entradas de poluentes; 

• O mesmo modelo aponta que há possibilidade de reverter o 

processo, caso sejam controlados os poluentes que chegam até o 

reservatório; 

• Para melhorar as previsões que o modelo oferece, há a 

necessidade de manter constante e preciso monitoramento dos 

seguintes fatores: 

o Nível de entrada de fósforo; 

o Nível de entrada de nitrogênio; 

 

Como estudos complementares, sugere-se que sejam realizadas as 

seguintes pesquisas: 

• Definição precisa do fator a para o reservatório, tendo em vista a 

influência que o mesmo tem na avaliação do estado trófico; 

• Realização de mais campanhas de monitoramento, com vistas à 

utilização do modelo estruturalmente dinâmico, também oferecido 

gratuitamente no software PAMOLARE e que permite melhores 

inferências sobre a evolução do reservatório; 

• Realização de pesquisas no sentido de termos Índices de Estado 

Trófico adequados para o semi-árido. 
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