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RESUMO 

 

O processo de armazenamento de água em regiões semi-áridas tem se tornado um 

considerável meio de reduzir a escassez deste recurso natural. Assim, é comum em regiões, 

com características do Nordeste Brasileiro, a construção de grandes reservatórios, que tem 

servido para atender, com certa regularidade, demandas para os mais diversos usos. Por outro 

lado, o armazenamento de água em reservatórios acaba tornando essas massas líquidas 

vulneráveis a um maior risco de degradação. Como se sabe, a água armazenada fica sujeito a 

longo tempo de residência, permitindo assim com que algumas importantes relações, tanto do 

ponto de vista químico, como biológico, possam ocorrer. Estas reações, associadas com 

alguns lançamentos de efluentes, provenientes de zonas urbanas, áreas industriais e zonas 

rurais, acabam por acelerar o processo de envelhecimento dos reservatórios, conhecido como 

“processo de Eutrofização”, que depende, fundamentalmente, da disponibilidade de nutrientes 

no interior dos reservatórios. Este trabalho estudou, através de pesquisa de campo, associada 

com uma metodologia de cálculo de Índices de Estado Trófico Modificado e Índice de 

Qualidade de Água, as condições ambientais do Reservatório Acarape do Meio, no Estado do 

Ceará, na busca de uma identificação das principais transformações nos seus níveis tróficos, 

bem como, na identificação das principais causas de um possível processo de eutrofização do 

mesmo. Para isso foram utilizados dados de campo em um período de 2001 a 2006, o que 

permitiu conhecer as características pertinentes à estratificação deste corpo hídrico, no que diz 

respeito à temperatura e a estratificação química de suas águas. Também, tendo em vista os 

vários pontos de coletas de dados, foi possível apresentar resultados relativos ao Índice de 

Estado Trófico e ao Índice de Qualidade de Água, em uma distribuição espacial do 

reservatório, mostrando, assim, os vários pontos críticos do mesmo. Nas questões pertinentes 

ao Índice de Estado Trófico foram usados dois cálculos, sendo para o primeiro usado, apenas, 

a clorofila-a e o fósforo, enquanto que no segundo cálculo foram utilizados, além dessas duas 

substâncias, o ortofosfato solúvel presente naquelas águas. Os resultados mostram que há uma 

forte variabilidade da qualidade das águas deste reservatório, mas que, nos anos de 2004 e 

2005, suas águas atingiram um nível hipereutrófico, o que representa a presença de um forte 

aporte de nutrientes provenientes das entradas do reservatório e, provavelmente, das zonas 

rurais que existem em torno do mesmo. Os resultados mostraram ainda que, mesmo que a 

variação vertical de temperatura não seja tão significativa no interior do reservatório, há uma 

forte presença de estratificação química nas camadas mais profundas deste corpo hídrico. 

 

              



                                                                                                                                                                    9 
 
 

ABSTRACT 
 
 
The process of storage of water in semi-arid regions has become a considerable way of 

reducing the shortage of this natural resource. Like this, it is common in areas with 

characteristics of the Brazilian Northeast, the construction of great reservoirs that has been 

being to assist, with certain regularity, demands for the most several uses. On the other hand, 

the storage of water in reservoirs bring some vulnerabilities to the water, concerning with the 

degradation risk. As it is known, the stored water is subject to long residence times, allowing 

the appearance of some important chemical and biological reactions. These reactions, 

associated with some sewage releases, that come from urban, industrial, and rural areas, 

promote the accelerating the process of aging of the reservoirs, known as Eutrophication 

Process, that depends, fundamentally, of the presence of nutrients inside the reservoirs. This 

work studied, through field data, associated with a methodology of calculation of Modified 

Trophic State Index and the Water Quality Index, the environmental conditions of the 

Acarape do Meio Reservoir, in the State of Ceará, trying to identificaty the main 

transformations in their trophic levels, as well as, the identification of the main causes of a 

possible process of eutrophization of it. The data cover the years 2001 through 2006. With 

that, it was possible to know the characteristics concerning with the stratification this body of 

water, with respect to temperature and the chemical process. Also, considering the several 

points of collections of data, it was possible to present results concerning with the Trophic 

State Index and the Water Quality Index, a long of the all surface of the reservoir, showing, 

like this, the several critical points of it. With respect to the Trophic Level Index, two 

calculations were used, being for the first used, just, the chlorophyll a and the phosphors, 

while in the second calculation they were used, besides those two substances, the present 

soluble orthophosphate in those waters. The results show that there is a strong variability of 

the quality of the waters of this reservoir, but that, in the years of 2004 and 2005, their waters 

reached a hipereutrophic level, that represents the presence of a fort presence of nutrients 

coming of the entrances of the reservoir and, probably, of the rural areas that exist around the 

it. The results showed yet, even if the vertical variation of temperature is not so significant 

inside the reservoir, there is a strong presence of chemical stratification in the deepest layers 

of this body of water. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os aspectos de sustentabilidade no uso dos recursos hídricos têm despertado, por 

parte de engenheiros, técnicos e governantes, responsáveis pela Gestão dos Recursos 

Hídricos, uma atenção cada vez maior, na busca de melhores soluções para os problemas que 

têm surgido em conseqüência das mais diversas necessidades dos seres humanos. Esses 

esforços têm encontrado na Engenharia Ambiental suporte e grande utilidade nos diagnósticos 

de avaliação do meio ambiente, visando permitir racionalidade em seus múltiplos usos. 

Neste contexto, o entendimento da dinâmica dos reservatórios tem se destacado como 

um grande desafio para engenheiros e cientistas, na busca de encontrar soluções que 

minimizem os impactos causados pelos mais variados tipos de usos dos recursos hídricos. 

Entender o funcionamento de lagos e reservatórios significa entender o 

comportamento de suas atividades físicas, químicas e biológicas, bem como, compreender os 

processos que governam o desenvolvimento dessas atividades, de modo a permitir a avaliação 

precisa nos parâmetros que determinam os aspectos da qualidade da água dos mesmos. 

 Os estudos que têm sido realizados, referentes aos diversos fenômenos que ocorrem 

nos reservatórios, como também, referentes aos problemas de qualidade de água a eles 

associados, têm permitido diagnosticar a grande dificuldade existente em avaliar suas inter-

relações. Atualmente, há disponível na literatura um vasto material, com as mais variadas 

metodologias de estudo, que permitem verificar este fato.  

Do ponto de vista da ecologia aquática, conhecida como Limnologia, fica claro que os 

desafios inerentes ao conhecimento das inter-relações, que se desenvolvem no interior de um 

reservatório, requerem bases de dados consistentes, com longos períodos de observações, os 

quais sem eles fica muito difícil entender as relações de causa e efeito dos processos de 

eutrofização. 

Esta complexidade é decorrente, principalmente, da biodiversidade lacustre, associada 

ao processo de transporte, além das condições hidroclimatológicas das bacias. Com isso, 

problemas como eutrofização, acidificação, queda do oxigênio dissolvido, salinização, além 

dos associados à sedimentação, decorrentes das intensas atividades humanas nesses cursos 

d’água, poderão determinar a qualidade dos resultados encontrados em cada estudo, caso as 

metodologias adequadas não forem aplicadas.  

 

Neste trabalho, procurou-se estudar o comportamento de parâmetros determinantes 

nos aspectos da qualidade da água do Reservatório que leva o nome do engenheiro inglês 
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Eugene Gudin, responsável pela construção do açude Acarape do Meio, no município de 

Redenção-Ce, por meio de análise de dados de campo, coletados durante os anos de 2001 a 

2006, bem como, mediante o cálculo de índices representativos do estado trófico e de 

qualidade da água do reservatório. Durante o estudo buscou-se aplicar metodologias propostas 

por pesquisadores renomados e por instituições de tradições nacionais, como é o caso da 

CETESB. 

Os resultados mostraram que o reservatório em questão está sujeito a uma 

variabilidade significativa em seus índices de qualidade de água, mostrando, assim, que seu 

estado trófico se agrava em função das condições hidrológicas da sua bacia e dos diversos 

aportes de matéria orgânica que são lançados no mesmo. 

 

1.1 Objetivos da Pesquisa 

 

Objetivos Gerais 

 

Estudar os aspectos de qualidade de água no Reservatório Acarape do Meio, 

pertencente à Bacia Metropolitana de Fortaleza, tentando identificar as tendências de seu 

estado trófico, mediante os cálculos do índice de estado trófico modificado e do índice de 

qualidade de água, proposto pela CETESB, bem como, identificar as principais fontes de 

poluentes existentes na região.  

 

Objetivos Específicos 

 

• Levantar uma base de dados dos principais parâmetros relacionados com a qualidade 

de água, referentes ao reservatório em questão;  

• Estabelecer condições que permitam diagnosticar a variabilidade temporal e espacial 

das concentrações daqueles constituintes presentes no açude; 

• Aplicar uma metodologia de cálculo de Índices de Estado Trófico Modificado e 

classificar o estado trófico do reservatório em função desta classificação; 

• Aplicar uma metodologia proposta pela CETESB para o cálculo do Índice de 

Qualidade de água do Reservatório em questão e classificá-lo segundo este critério; 

• Avaliar, a partir da metodologia desenvolvida, o grau de eutrofização, mostrando, 

assim, um diagnostico da capacidade do reservatório em estudo; 
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1.2 Justificativa da Pesquisa 

 

A presença de um grande número de reservatório no nordeste brasileiro demonstra o 

quadro de escassez de recursos hídricos que tem passado esta região. Como é do 

conhecimento de toda a sociedade, o volume de água disponível para atender os mais diversos 

usos, além de não ser suficiente, não possui uma distribuição adequada no tempo e no espaço. 

Há regiões com uma certa autonomia de água para o seu desenvolvimento; mas a maioria 

delas não possui água suficiente para as mais primárias necessidades do homem. 

O Estado do Ceará, com um amplo programa de desenvolvimento, se encontra na 

região que mais tem sido castigada com a ausência de água, pelo fato do mesmo possuir 

grande parte de suas terras contidas no conhecido Polígono da Seca. 

Neste contexto, os programas de gestão dos recursos hídricos têm tentado atuar em 

duas frentes distintas: a primeira, no campo do gerenciamento e construção de novos 

mananciais que permitam armazenar grandes volumes de água para uma melhor 

regularização. Este é o caso das construções de grandes reservatórios, estabelecimentos de 

programas de transposição de bacias e construção de grandes canais artificiais que permitirão 

uma melhor distribuição deste recurso natural no tempo e no espaço. 

Por outro lado, como segunda frente, os programas de gestão têm desenvolvido planos 

de conservação e preservação dos grandes açudes, visando estabelecer um padrão mínimo de 

qualidade de água para esses corpos d’água. Como se sabe, os reservatórios são corpos 

hídricos com um alto tempo de detenção hidráulica, fato este que favorece o desenvolvimento 

de processos físicos, químicos e biológicos capazes de promover desequilíbrios consideráveis 

nestes ecossistemas lacustres. 

 

Este é o caso, por exemplo, do programa de monitoramento que está sendo 

desenvolvido pela Companhia de Gestão de Recursos Hídricos – COGERH, nos principais 

reservatórios que constituem a Bacia Metropolitana da Cidade de Fortaleza. Neste caso, há 

uma grande preocupação com o uso e com um possível desenvolvimento de processos de 

eutrofização nestes corpos d’água. Como se sabe, este fenômeno é um mecanismo 

desenvolvido sob a presença de uma grande carga orgânica proveniente de lançamentos de 

efluentes domésticos, municipais ou industriais, os quais transportam, para os reservatórios, 

grandes quantidades de nutrientes. Esse quadro é favorável à proliferação de grandes 
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quantidades de diferentes espécies de algas e plantas aquáticas, às quais tornam essas águas 

com baixo padrão de qualidade. 

Através desta pesquisa, espera-se conhecer o comportamento dos principais 

parâmetros que afetam a qualidade de água no Acarape do Meio e, com isso, identificar os 

principais elementos que governam os processos de eutrofização em regiões do semi-árido. 

Desta forma, espera-se desenvolver estudos que permitam um melhor diagnóstico nestes 

corpos d’água e, assim, contribuir nos mais diversos Programas de Gerenciamentos dos 

Recursos Hídricos desta Bacia. 

 

1.3 Organização do Trabalho 

 

Esta tese foi organizada em seis capítulos. O presente capítulo descreve sua 

introdução e mostra a maneira como o documento foi organizado. 

O capítulo II fala sobre a revisão bibliográfica, onde são discutidos os principais 

trabalhos existentes na literatura, pertinentes aos processos limnológicos de um reservatório. 

O capítulo III apresenta uma caracterização do Reservatório em estudo e o 

capítulo IV descreve a metodologia usada na pesquisa. 

O capítulo V apresenta uma análise dos resultados, estabelecendo uma sistemática 

de apresentação que se inicia na exposição das concentrações dos principais constituintes 

presentes no reservatório, passando por resultados provenientes de cálculos de índices que 

caracterizarão o estado trófico do reservatório e a qualidade da água. E, finalmente, o capítulo 

VI apresenta as conclusões desta pesquisa e faz algumas recomendações para estudos futuros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              



                                                                                                                                                                    30 
 
2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

2.1 Limnologia  

 

Muito embora os estudos sobre ecossistemas aquáticos continentais sejam muito 

antigos, a Limnologia, como ciência, surgiu somente no início do século, em 1901, quando foi 

publicado, por Forel, o primeiro livro sobre esta ciência, chamado de: Manual de Ciência dos 

Lagos, Limnologia Geral. Pelo seu pioneirismo e por caracterizar a Limnologia, Forel é 

considerado o pai da Limnologia (ESTEVES, 1988 apud FONTENELE, 1999).  

Provavelmente, a primeira menção sobre o estado trófico de lagos foi feita por 

Naumann, em 1919 (RECKHOW & CHAPRA, 1983). 

Naumann iniciou sua tipologia a partir de estudos na região limnética. Suas 

pesquisas se concentraram principalmente na densidade do fitoplâncton (já na época usada 

para indicar a produção de lagos), composição química da água e do sedimento lacustre. Pela 

primeira vez os lagos foram classificados quanto à sua produção primária. Naumann lançou 

mão dos mesmos conceitos sobre produtividade dos solos, utilizados por pedologistas suecos 

para classificar os lagos. Aqueles com alta densidade de fitoplâncton, altos teores de fósforo e 

nitrogênio e com sedimentos pobres em matéria orgânica foram denominados “lagos 

oligotróficos”. Aos lagos com alto teor de substâncias húmicas e pobres em nutrientes 

(fósforo e nitrogênio), que são encontrados freqüentemente na Finlândia e Suécia, chamou-os 

de “lagos distróficos” (ESTEVES, 1988). 

Mais tarde, em 1947, distingue-se a eutrofização natural da eutrofização cultural. 

E, finalmente, a observação de que alguns lagos poderiam passar do estado eutrófico para 

oligotrófico nos trouxe o reconhecimento de que a eutrofização pode ser reversível 

(RECKHOW & CHAPRA, 1983). 

Reservatórios são ecossistemas lacustres especiais, nos quais as características 

físicas, químicas e biológicas são fortemente condicionadas pelas flutuações do nível d’água 

causadas por periódicas, geralmente sazonais, recargas naturais e pelas abstrações 

antropogênicas relativamente constantes. Estes movimentos das massas d’água são processos 

dinâmicos e, portanto, estes ecossistemas nunca estão em regime estacionário (WETZEL, 

1993; GERALDES & BOAVIDA, 1999). 

Os lagos começam na condição de oligotrófico e, ao longo do tempo, passam a 

outros estados, criando-se, assim, a idéia da eutrofização como um processo natural de 
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envelhecimento dos mesmos e da eutrofização cultural como responsável pelo seu 

envelhecimento precoce (LINDERMAN, 1942).  

A diferença mais marcante entre lagos e reservatórios é a controlabilidade das 

vazões defluentes destes últimos, podendo, no caso de destinarem-se ao abastecimento d’água 

para consumo humano ou à geração de energia, ter seu nível d’água alterado de tal forma que 

as mudanças na configuração das margens, resultantes desta flutuação, podem causar severos 

impactos aos habitats aquáticos. Outra característica bem peculiar dos reservatórios é que as 

vazões defluentes podem ser originadas a partir da tomada d’água em várias profundidades, 

mais comumente nas maiores, podendo resultar, em alguns casos, em sérios problemas de 

qualidade de água nos sistemas lóticos a jusante (BRANCO, 1991). Os padrões de 

estratificação térmica e química, particularmente nas proximidades das barragens, são 

marcadamente diferentes dos comumente encontrados em corpos d’água naturais. Vale 

ressaltar, ainda, que a variabilidade de tipos e morfologia, aliada à intervenção humana quanto 

às atividades de gerenciamento e operação, conferem aos processos metabólicos 

característicos dos reservatórios, uma natureza ainda mais complexa do que poderia ser 

considerado como limnologicamente normal. Desta forma, pode-se incorrer em sérios erros ao 

estabelecer-se quaisquer tipos de considerações generalistas, sem prévia qualificação dos 

fatores citados acima. A forma e operação destes ecossistemas podem ter influência tal sobre 

a qualidade da água que se torna necessário adotar algumas modificações nas estratégias de 

monitoramento comumente utilizadas para o mesmo propósito de lagos naturais 

(UNESCO/WHO/UNEP, 1991). O próprio processo de barramento de instabilidade ambiental 

pode demandar vários anos para que seja atingido um novo equilíbrio ecológico (BRANCO, 

1991).   

No Brasil, os estudos de limnologia começaram com as expedições de Francisco 

Orelana, 1541-1542, e Pedro Teixeira, 1637-1638, na Amazônia. Durante a expedição de 

Francisco Orelana foram fornecidas as primeiras informações sobre flora e fauna de alguns 

lagos e rios da Amazônia. Especiais referências foram feitas para a espécie “Victoria 

Amazônica” e para o “Manati”. Foi, contudo, a expedição de Pedro Teixeira, 1637-1638, de 

Belém para o Iquitos (Peru), que forneceu informações mais detalhadas e pioneiras sobre a 

ecologia das águas da Amazônia (ESTEVES et al., 1995). Fora da Amazônia houve escassa 

pesquisa sobre flora e fauna aquática. 

Nos últimos cinqüenta anos, milhares de reservatórios foram construídos 

globalmente e, a cada ano, centenas de novos lagos artificiais são colocados em operação, 

resultando, segundo Avakyan & Iakoleva, 1998, em cerca de 60.000 reservatórios em todo o 
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mundo, totalizando uma capacidade de acumulação superior a 6.500 Km3 e uma área 

superficial de aproximadamente 400.000 Km2. Alguns dos maiores rios do mundo tiveram 

seus leitos transformados em cascatas de reservatórios e, atualmente, poucos são os que não 

tiveram seus cursos d’água barrados para suprir alguma demanda regional. Historicamente, os 

primeiros reservatórios foram construídos há 4.000 anos atrás no Egito, Mesopotâmia e 

China, destinados, principalmente, para o uso de suas águas na irrigação. No entanto, os 

primeiros reservatórios de grande capacidade só começaram a operar entre 1920 e 1930 

(AVAKYAN & IAKOLEVA, 1998).    

Estudar qualidade de água em reservatórios representa um grande desafio, tendo 

em vista a grande e complexa cadeia de processo presente neste sistema hídrico. Atualmente, 

considerando a grande importância deste tema, há uma vasta literatura que trata do assunto. 

Neste contexto, a eutrofização representa um importante processo que se desenvolve nos 

reservatórios causada pela excessiva presença de nutrientes, provenientes de efluentes que 

chegam nesses corpos de água. 

O lançamento de nutrientes na água, principalmente nitrogênio e fósforo, resulta 

no crescimento excessivo de algas e plantas aquáticas, fenômeno denominado de 

“eutrofização” (MOTA, 1997). 

Os fitoplânctons, normalmente presentes na água, dependem dos nutrientes e da 

luz solar para sua sobrevivência. Quando se introduzem elevadas quantidades de nutrientes 

em um reservatório de água, oriundo de esgotos domésticos, industriais ou de fertilizantes, há 

um crescimento das populações de algas e de outras plantas, o que pode resultar na 

proliferação excessiva de algas causando: sabor e odor, toxidez, turbidez e cor, massa de 

matéria orgânica, cuja decomposição resulta na redução do oxigênio dissolvido da água com 

impactos sobre a vida aquática, aderência às paredes dos reservatórios e tubulações (lodo), 

corrosão, prejuízos ao tratamento da água (MOTA, 1997). 

A operação teórica de cinco fatores limitantes sobre o fitoplâncton durante um 

ciclo anual nas águas de George Bank, Litoral da Nova Inglaterra, EUA, são: luminosidade, 

temperatura, turbulência, esgotamento de fosfato e respiração do fitoplâncton (ODUM, 1986).  

Para entender o efeito do enriquecimento artificial por nutrientes inorgânicos na 

comunidade fitoplanctônica, na região oligotrófica da Represa do Lobo (Itirapina-SP), foram 

feitas análises de clorofila, material em suspensão e contagem de células (HENRY & 

TUNDISI, 1982). Os resultados mostraram que os elementos nitrogênio e fósforo têm papel 

de grande relevância na produção, periodicidade e determinação do tipo da comunidade algal, 

presente em um determinado ambiente. Comenta-se que, em regiões temperadas, o elemento 
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fósforo controla o crescimento e a produção algal, e em regiões tropicais o nitrogênio 

sobrepuja o fósforo, dependendo, é claro, das condições locais.   

Não há possibilidade de se definir limites estritos entre categorias de níveis 

tróficos. Assim, curvas de distribuição de probabilidades são mais apropriadas. Esta situação 

complica-se quando se tenta aplicar modelos desenvolvidos em lagos temperados para lagos e 

reservatórios tropicais. 

Com a finalidade de acompanhar possíveis alterações na qualidade da água da represa de 

Sumaré-SP, desde o seu barramento, foram realizadas campanhas mensais de monitoramento 

de alguns parâmetros físicos, químicos e biológicos. Foram selecionados 6 pontos: 3 

localizados no interior da represa, 1 ponto após a saída da represa e 2 pontos situados nos 

córregos Taquara Branca e Bassos, junto à entrada do reservatório. Os pontos localizados no 

interior do reservatório foram amostrados em três profundidades, enquanto que nos demais, 

menos profundos, convecionou-se fazer coleta somente na superfície. Analisaram-se os 

seguintes parâmetros: N-Total, NH4
+ -N, N03

- -N, NO2
- -N, P-Total, PO4

3- -P, SO4
2-, DBO, 

DQO, turbidez, resíduo total e volátil, DOC (Carbono Orgânico Dissolvido), Ca2+, Al3+, Ferro 

total e solúvel, Mg2+, Mn, Cu, Zn, K, SiO2, pH e alcalinidade. Nos pontos 3 e 4, localizados 

no interior do reservatório, foram coletadas amostras para análise quali-qüantitativa do 

fitoplâncton e das concentrações de “clorofila-a” e “feofitina-a”. Temperatura e oxigênio 

dissolvido foram medidos "in situ" a cada metro da profundidade considerada. A 

transparência da água no interior da represa foi determinada através de medições com o disco 

de Secchi. O estudo revelou estratificação térmica durante o verão, dando origem a uma 

termoclina pouco influenciada pelas condições climáticas. Durante o outono foram 

observados valores de temperatura superiores a 26°C nas águas hipolimnéticas que poderia 

provocar o desenvolvimento de zonas anóxicas, em virtude de influenciar diretamente a 

cinética dos processos de degradação da matéria orgânica. Não foi observada estratificação 

térmica durante o inverno, período caracterizado pela circulação das massas de água. Com 

relação à distribuição sazonal do oxigênio dissolvido, registraram-se supersaturação nas 

camadas superficiais e forte depleção nas camadas hipolimnéticas, indicando a ocorrência de 

alta produtividade e grande demanda no lodo/sedimento. Durante o verão foram comuns os 

valores inferiores a 4,0mg/L, mesmo nas camadas epilimnéticas. Os valores encontrados para 

a concentração do pigmento “clorofila-a” mostraram uma tendência a eutrofização ao longo 

do período de amostragem (LEMOS et al., 1991). 

Os lagos tropicais possuem mecanismos metabólicos mais acelerados que os 

encontrados em lagos temperados. Radiação solar e temperaturas mais altas aumentam a 
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absorção de nutrientes pelas algas, o que reduz a disponibilidade de fósforo na coluna de 

água. Da mesma forma, podemos esperar uma menor viscosidade da água, o que leva a uma 

maior velocidade de sedimentação de organismos e nutrientes, o que aumenta a capacidade de 

retenção de fósforo (SALLAS & MARTINO, 1991; VON SPERLING, 1992; 1993; 1996).  

Apesar das similaridades na dinâmica de corpos d’água com características 

hidráulicas semelhantes, cada corpo d’água apresenta respostas específicas aos mais variados 

fatores, o que tem estreita relação com a região climática e geológica em que se encontra. 

Provavelmente, lagos tropicais podem tolerar maiores aportes de fósforo do que lagos 

temperados. Isto tem a ver com os modelos de circulação; lagos tropicais polimíticos exibem 

altas concentrações de fósforo no sedimento devido à precipitação do fosfato férrico 

(TUNDISI & MATSUMURA-TUNDISI, 1995). 

Com o objetivo de analisar os impactos das atividades humanas, incluindo o 

desmatamento, sobre os recursos hídricos de pequenas bacias hidrográficas, um estudo foi 

desenvolvido no município de Santa Maria de Jetibá, situado na região serrana do Estado do 

Espírito Santo, para avaliar os impactos locais das ações depredadoras humanas em bacias 

com diferentes usos e ocupações. O estudo foi desenvolvido com análise e cruzamento de 

dados das bacias, usando Sistema de Informações Geográficas (SIG) e monitoramento dos 

recursos hídricos, comparando-se bacias florestadas e antropizadas através das características 

pedológicas, geomorfológicas, climáticas e da análise de qualidade da água.  As avaliações de 

qualidade mostraram piores condições para as áreas cultivadas devido à exposição e erosão do 

solo, fertilização, irrigação e práticas de queimadas. Foi concluído que a magnitude dos 

impactos depende da intensidade do uso e da condução do manejo na bacia hidrográfica, 

influenciando na qualidade do deflúvio dos rios rurais. O escoamento superficial, tipos de solo 

e cobertura vegetal se mostraram fatores importantes nas alterações de qualidade da água. Foi 

observada melhor qualidade da água em bacias que apresentam cobertura vegetal mais densa 

e fase de regeneração mais avançada, confirmando o papel de proteção exercido pelas 

florestas em regiões montanhosas e os sérios impactos sobre os recursos hídricos de pequenas 

bacias pelo desmatamento e ocupação humana (CASTRO & MENDONÇA, 2004).    

A avaliação do estado trófico e suas causas, ainda dependem das taxas de 

transferência dos nutrientes a partir da área de captação e da ocorrência de aportes internos a 

partir dos sedimentos (RECKHOW & CHAPRA, 1983; TUNDISI & MATSUMARA-

TUNDISI, 1995).  

A radiação solar exerce uma influência marcante sobre o metabolismo das 

comunidades aquáticas, notadamente com relação ao processo fotossintético realizado pelas 
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algas. A par desta influência biológica, a radiação solar também afeta a temperatura das 

camadas superficiais do corpo de água, influenciando assim na configuração das fases de 

estratificação e de circulação do reservatório. O padrão de circulação vertical da represa 

condiciona a distribuição de compostos particulados e dissolvidos e define a capacidade de 

oxigenação da massa líquida. Como conseqüência do recebimento de uma radiação solar mais 

intensa, os ambientes aquáticos tropicais apresentam certas peculiaridades em comparação 

com os sistemas de clima temperado, quais sejam (VON SPERLING & DANTAS, 2000): 

maior assimilação de nutrientes, principalmente o nitrogênio e o fósforo pelas algas; menor 

freqüência de picos de densidades de algas, pois a produção primária é intensa em todo o ano; 

elevadas taxas de reciclagem de materiais e baixas concentrações de nutrientes na massa 

líquida, devido ao fato destes estarem mais fortemente presentes na biomassa das algas. 

A avaliação da eutrofização e sua relação com Chironomidae no rio Atibaia e 

Reservatório de Salto Grande em Americana-SP, foi realizada para verificar a qualidade da 

água deste corpo hídrico. A análise do Índice de Estado Trófico indicou características de 

sistemas eutróficos ou hipereutróficos, dependendo do período e da localização espacial das 

estações amostradas. Em relação à composição da fauna de Chironomidae, que possivelmente 

está relacionada ao grupo funcional a que pertence, isto é, dentritívoro, observou-se que tem 

passado por mudanças que podem estar relacionadas às alterações no estado trófico do 

reservatório. Além disso, a poluição inorgânica e orgânica pode ter contribuído para a 

diminuição no número de indivíduos e no número de espécies presentes, ou mesmo na 

eliminação total de organismos em algumas estações com características de degradação 

ambiental mais acentuada (ESPÍNDOLA et al., 2005).  

Antes de adotar uma estratégia de gerenciamento da eutrofização é necessário uma 

avaliação das condições particulares de cada lago. As estratégias desenvolvidas em clima 

temperado demandam alterações para aplicação em outras regiões. Variações nas condições 

biológicas, químicas e físicas são características nos ecossistemas aquáticos, sejam eles 

perturbados ou não pelas atividades humanas. 

A eutrofização artificial das águas continentais está relacionada com o aumento da 

população, da industrialização, do uso de fertilizantes químicos na agricultura e com a 

produção, desde 1945, de produtos de limpeza contendo compostos polifosfatados. Todos 

estes fatores resultam na liberação de nutrientes, como fosfato e nitrogênio, que são 

compostos estimuladores da eutrofização. A importância destes elementos como 

desencadeadores do processo de eutrofização resulta de sua atuação como fatores limitantes 
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na produção primária de ecossistemas, por estarem relacionados com o processo fotossintético 

(ESTEVES, 1988). 

Um dos maiores problemas do estudo de eutrofização é a determinação do elemento 

limitante. Nas décadas de 70/80 do século XX, vários trabalhos foram dedicados ao estudo 

deste problema (SMITH, 1982; SCHIENDLER, 1977). Oxigênio, carbono, nitrogênio, fósforo 

são necessários para as algas em maior quantidade. A utilização de um nutriente por um 

organismo, em geral, obedece à “Lei do Mínimo” estabelecida por Liebig (ODUM, 1971), 

onde o crescimento de um organismo é limitado pela substância disponível nas quantidades 

mínimas relativas às suas necessidades para crescimento e reprodução. Na maioria dos 

sistemas aquáticos, inclusive os mesmos da zona tropical, é o fósforo ou, em casos menos 

freqüentes, o nitrogênio o nutriente limitante. Isso confirma-se pela existência da relação 

nítida entre concentração do fósforo e características  da produtividade dos ambientes 

aquáticos. Há duas causas principais que determinam o domínio do fósforo como nutriente 

principal: a primeira é que o fluxo antropogênico do fósforo na biosfera aumenta mais rápido 

do que o nitrogênio; a segunda é que as espécies de algas, no caso extremo, podem capturar o 

nitrogênio da atmosfera para se alimentar. Um dos mais simples métodos de determinar o 

nutriente limitante é calcular a proporção de nitrogênio e fósforo. Esta proporção nas células 

do fitoplâncton é de 16:1, conhecida como número de Redfield, 1958. Caso esta proporção 

supere 16, como se encontra na maioria dos lagos e açudes, o fósforo é considerado como o 

elemento limitante da produção primária.  

As manifestações de hipertrofia são as altas concentrações de biomassa fitoplanctônica 

e baixa transparência da água, extensos períodos de anoxia no hipolímnio e diminuição do 

oxigênio dissolvido durante o período de chuvas, observadas no reservatório de Salto Grande 

(DRISCOLL et al., 1993). Estas características são comuns neste reservatório, podendo 

inviabilizar a manutenção e desenvolvimento de algumas comunidades, especialmente as 

bentônicas, que necessitam do suprimento externo de oxigênio (PAMPLIN, 1999; 

DORNFELD, 2002; LEITE, 2002). 

O lago Paranoá, no Distrito Federal, é um lago artificial que passou por um acelerado 

processo de eutrofização, devido ao lançamento de esgotos sem tratamento adequado em suas 

águas. Um extenso programa de recuperação foi implementado desde o início da década de 

80, com o esgotamento sanitário de toda a bacia, a construção de estações de tratamento de 

esgotos terciárias e um amplo programa de monitoramento e pesquisa de ligações clandestinas 

e irregulares. Finalmente, em 1993/94, as duas estações de tratamento começam a operar, 

produzindo significantes alterações na qualidade das águas do lago, ano após ano, trazendo 
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perspectivas para sua total recuperação. As cargas de fósforo, fator limitante ao crescimento 

das algas, foi reduzida de 520 Kg/d, lançadas em 1989, para 120 Kg/d, em 1998. 

Conseqüentemente, a concentração de fósforo na coluna d’água foi reduzida de 105 mg/m3 

para 42 mg/m3 e de 85 mg/m3 para 29 mg/m3, nos seus segmentos mais afetados, e a 

concentração de clorofila variou de 100-80 mg/m3 para 50-30 mg/m3, dependendo do 

segmento (PINTO et al., 1999).     

Foram avaliados os níveis de fosfato, cálcio, magnésio e matéria orgânica nos 

sedimentos de alguns reservatórios brasileiros e suas implicações no metabolismo dos 

ecossistemas. Foram coletadas amostras de sedimentos em 13 reservatórios do estado de São 

Paulo. Comparando os seus resultados com os de lagos temperados, sugeriu que as altas 

temperaturas nos reservatórios tropicais permitem rápida reciclagem dos elementos químicos 

na coluna d’água e, conseqüentemente, rápidas taxas de mineralização nos sedimentos 

(ESTEVES, 1983).    

O aumento das cargas de nutrientes nas águas interiores normalmente decorre de 

alterações nos mananciais, como: remoção de florestas, desenvolvimento agrícola, industrial e 

urbanização. As condições ambientais dentro dos corpos hídricos, da atmosfera e dos 

mananciais influenciam a eutrofização. Os fatores dentro do lago que modulam os impactos 

gerados pelo aumento de nutrientes incluem a estrutura da rede alimentar, trocas entre os 

sedimentos e a água, forma da bacia e movimentos da água dentro do lago e/ou reservatório. 

Além disso, as condições climáticas e hidrológicas ajudam a alterar os impactos da 

eutrofização (TUNDISI, 2001).    

Os estados produtivos dos lagos podem ser associados não apenas aos nutrientes, 

mas também a outros fatores. A determinação de biomassa e de produtividade dos lagos e 

reservatórios pode ser associada a fatores morfológicos e edáficos (RYDER, 1965).  

A avaliação do fitoplâncton e das características físicas e químicas do reservatório 

de Itaipu, no Paraná, foram estudados por Tundisi, 1988, durante o período de maio de 1985 a 

junho de 1986. Foram coletadas amostras para a realização de análises de turbidez, fósforo 

total, nitrogênio total, condutividade, fitoplâncton e clorofila-a em várias profundidades da 

coluna de água. Os resultados obtidos indicaram que o reservatório, em seu corpo central, 

apresentava um ciclo de estratificação térmica anual, mostrando característica de monomítico 

quente e processos de estratificação diurna em seus braços. Segundo o autor, durante o 

inverno e primavera, o fósforo total apresentou-se normalmente com concentrações muito 

baixas (inferiores a 0.010 mg/L). O autor verificou grande variabilidade da biomassa 

fitoplanctônica nos braços, mostrando a ocorrência de séries de “blooms” de cianofíceas 
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durante este período. O mesmo observou que, durante o verão, as concentrações de fósforo 

total foram mais elevadas; porém a comunidade fitoplanctônica não apresentou resposta 

positiva, porque durante este período a transparência das águas era sensivelmente reduzida 

pelos elevados valores de turbidez. Nesta época, grandes quantidades de material alóctones, 

originadas do processo de erosão, são carreadas para dentro do reservatório, o que inibe a 

produção primária e o desenvolvimento de uma comunidade estável de plâncton. O 

pesquisador constatou, ainda, que as concentrações de nitrogênio total não variaram muito 

durante o ano, não podendo este nutriente ser considerado como um fator limitante para a 

produção primária. Ele propôs, como mesotróficos, o corpo central e braços da margem 

esquerda do reservatório, usando valores médios anuais de fósforo total e clorofila-a como 

indicadores do estado trófico e utilizando também o índice de Carlson. Porém, foi discutido 

que, se forem levados em consideração os valores mensais de fósforo total e “clorofila-a”, 

estes braços apresentam-se, em determinados períodos, como eutróficos. O estudo conclui, 

finalmente que, se por um lado, o corpo central deste reservatório apresenta-se em condições 

mesotróficas, alguns braços já se encontram em estágio avançado de eutrofização.    

Ferreira & Rocha, 1988, realizaram estudo com o objetivo de comparar as 

comunidades fitoplanctônicas de três reservatórios (Lago Paranoá, Santa Maria e Descoberto) 

e de uma lagoa de estabilização, localizados em Brasília-DF. Além disso, foi avaliado, dentre 

os diversos índices bióticos utilizados, aquele que melhor funcionava como discriminador 

ambiental. Além de analisar a comunidade fitoplanctônica, também foram levados em 

consideração parâmetros como condutividade elétrica, pH, oxigênio dissolvido, temperatura 

da água e transparência pelo disco de Secchi. Os autores concluíram que a comunidade 

fitoplanctônica do reservatório de Santa Maria apresentou maior diversidade entre os sistemas 

comparados, e que o Lago Paranoá, por já apresentar um estágio de eutrofização, apresentou 

comunidade fitoplanctônica de baixa diversidade em relação aos outros sistemas, 

apresentando altas dominâncias numéricas do grupo cyanophyceae, enquanto que o 

reservatório do Descoberto apresentou alta dominância numérica do grupo chlorophyceae. A 

lagoa de estabilização estudada foi caracterizada como um ambiente altamente eutrófico, 

apresentando indivíduos do grupo chlorophyceae e do grupo cyanophyceae. O estudo 

concluiu, finalmente, que os índices relacionados à riqueza das espécies e à presença de 

congêneres são os mais indicados para comparar ambientes com distintas condições de 

eutrofização. 

Com relação ao monitoramento das características ambientais que levam a 

ocorrência de florações, apesar da eutrofização ser considerada a causa primária, parâmetros 
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secundários ligados ao processo podem ser relacionados como fatores importantes para definir 

tais ocorrências e devem ser estudados. Foram enumerados por Huszar et al., 2000, 

parâmetros que se relacionam com biomassa de cianobactérias, que são: escassa turbulência, 

pouca luz, baixa razão zona eufótica/zona de mistura, altas temperaturas, baixo CO2, alto pH, 

altas concentrações de fósforo total, baixos teores de nitrogênio total, baixas razões N-total/P-

total e baixas concentrações de N-inorgânico dissolvido; além de características intrínsecas a 

estes organismos, como: estratégias para estocagem de fósforo, habilidade para minimizar a 

herbivoria e flutuabilidade autoregulada. Muitos estudos existem neste sentido, mas não há 

um consenso sobre quais fatores seriam preditivos da ocorrência de florações. 

Um estudo comparativo entre dois reservatórios do Estado de São Paulo (Represa 

do Lobo e Represa de Barra Bonita) foi realizado. Calijuri & Tundisi, 1990, relataram 

detalhadamente o comportamento ecológico, no período de verão e inverno, dentro de tais 

represas, através da análise de variáveis limnológicas, como tempo de residência e 

temperatura da água, profundidade da zona eufótica, coeficientes de atenuação, material em 

suspensão, oxigênio dissolvido, pH, alcalinidade, condutividade, nutrientes, produção 

primária e comportamento fotossintético do fitoplâncton, estrutura da comunidade 

fitoplanctônica e zooplanctônica, índice do estado trófico, entre outros parâmetros, e afirmam 

que a variabilidade dentro desses dois ecossistemas depende da influência de fatores 

climatológicos, hidrológicos e hidrodinâmicos, os quais evidenciam características de 

turbulência, diferenças químicas, diferenças de circulação, composição de espécies e 

biomassa. A Represa do Lobo foi caracterizada como um ecossistema oligomesotrófico, que 

sofreu impactos ambientais provenientes do desmatamento, despejos domésticos e 

fertilizantes utilizados em algumas áreas agrícolas. Os autores caracterizaram a Represa de 

Barra Bonita como um ambiente eutrófico, onde tal eutrofização é resultante do aporte de 

esgotos domésticos e industriais e de fertilizantes químicos empregados nas culturas 

distribuídas por toda a bacia hidrográfica. No entanto, afirmam que ocorrem oscilações no 

nível trófico desta represa que se relacionam com variações no tempo de residência da água, 

fatores de diluição e entrada de poluentes por despejos. 

A produção primária do fitoplâncton na Represa de Jurumirim no Estado de São 

Paulo foi estudada e constatado que tal represa pode ser enquadrada na categoria de lago 

oligotrófico, na maior parte do ano, se clorofila e produção primária forem utilizadas como 

índices tróficos (HENRY, 1993). 

Foi realizado um relatório técnico de visita aos açudes Pacoti, Riachão e Caxitoré 

(Ceará). Nesse trabalho, foram analisados parâmetros como: transparência da água, pH, 
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condutividade elétrica, oxigênio dissolvido, temperatura da água, nitrogênio total, fósforo 

total, identificação do zooplâncton e fitoplâncton. Com base nas concentrações de nitrogênio 

e fósforo determinadas na água superficial dos açudes e, segundo os critérios de trofia 

(Sakamoto, 1996, e Vollenweider, 1968 apud Pompêo, 1996) o autor classifica os três açudes 

como mesotróficos. No entanto, o autor discute a respeito de outros critérios utilizados por 

outros autores para classificar o grau trófico dos açudes, e afirma que estes apresentaram 

tendência também à mesotrofia, levando em consideração a profundidade de desaparecimento 

visual pelo Disco de Secchi e baseando-se nos critérios elaborados por Carlson, 1977, 

Forsberg & Ryding, 1980 apud Pompêo, 1996. Porém, se consideradas as concentrações de 

fósforos totais, o autor afirma que há uma tendência à oligotrofia e conclui, no final do 

trabalho, que, de modo geral, os açudes apresentam tendência à oligotrofia/mesotrofia, 

podendo até se tornar mesotrófico/eutrófico em relação às concentrações de fósforo. Nesse 

trabalho foram também identificadas várias espécies de fitoplâncton e de zooplâncton, 

afirmando que, aparentemente, os açudes visitados não apresentaram grande riqueza de 

organismos planctônicos. 

Considerado um dos maiores problemas ambientais, em nível mundial, é a 

eutrofização das águas interiores. Ela causa grandes impactos negativos, ecológicos, de saúde 

e economia, mediante a deteriorização de um recurso primário e finito: a água. Água doce 

limpa é essencial para diversos organismos e para a sociedade humana; logo, água de má 

qualidade ameaça suas existências. Os sintomas da eutrofização incluem espumas de algas e 

toxinas derivadas de seu florescimento, grandes infestações de algumas plantas aquáticas, 

maior incidência de doenças hidricamente transmissíveis, águas turvas, odores fétidos, água 

com mau paladar, depleção de oxigênio dissolvido e mortandade de peixes.  

A eutrofização pode causar alguns impactos positivos, como maior produção de 

plantas e aumento do estoque pesqueiro, sendo que esses aspectos podem ser consideráveis. 

De fato, em muitos países, peixes e outros organismos aquáticos são uma importante fonte de 

alimentos.   

O perigo do fenômeno da eutrofização deve-se ao fato de que o mesmo é seguido pela 

transformação profunda do ecossistema aquático do reservatório, provocando conseqüências 

negativas no que diz respeito à qualidade da água para abastecimento urbano e irrigação. 

Alguns componentes do fitoplâncton, cuja importância no estabelecimento do balanço 

ecológico dos ecossistemas aquáticos é considerada como principal, podem afetar 

potencialmente a qualidade sanitária das águas, seja pela produção do odor e gosto 

desagradável ou de substâncias tóxicas a outros organismos, inclusive aos seres humanos 
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(ROCHA, 1992). Portanto, os mananciais eutrofizados em muitos casos criam grandes 

problemas na área de abastecimento urbano (BERNHARDT, 1995).  

A evolução de um lago do estado oligotrófico para eutrófico não pode ser considerada 

como exemplo de sucessão ecológica, visto que o clímax em decorrência do estado de 

equilíbrio entre a taxa de produção e a decomposição da matéria orgânica, está na razão igual 

ou próxima de um. Sendo assim, é mais apropriado estudar a eutrofização como um caso de 

regressão do ecossistema (MARGALEFF, 1983). 

A análise de um ecossistema aquático possibilita o conhecimento da estrutura e baseia-

se em investigações sistemáticas das variáveis ambientais, tais como: pH, condutividade 

elétrica, concentração de nutrientes, penetração da radiação solar, precipitação, ventos, análise 

qualitativa e quantitativa das comunidades animais, vegetais etc. A análise permite descrever 

o ecossistema no que diz respeito às suas características principais, como: grau de fertilidade, 

diversidade de espécies, diversidade de cadeias alimentares etc. (ESTEVES, 1988). 

A lagoa Jacuném, localizada no Município da Serra, na Grande Vitória, Estado do 

Espírito Santo, serviu como manancial para abastecimento público até fins de 1983. 

Apresentou parâmetros com valores superiores aos limites estabelecidos pela Resolução 

CONAMA 20/86 para classe 2, tais como pH e DBO5. No que concerne a coliformes, os 

resultados do monitoramento indicam que na lagoa estão ocorrendo processos de diluição e 

remoção de coliformes fecais (SILVA & MENDONÇA, 1997). 

Um estudo foi investigado sobre a ocorrência de estratificação química no 

reservatório Serra Azul-MG, formado pelo barramento do rio de mesmo nome, localizado na 

bacia do rio São Francisco. Dispondo de extensa série de dados físicos e químicos cedidos 

pela COPASA-MG, obtidos entre 1985 e 1994, através da construção de diagramas de 

concentração x tempo x profundidade, analisou os padrões de distribuição dos parâmetros: 

temperatura da água, OD, CE, pH, alcalinidade, turbidez, nitrogênio nítrico (NO3
- -N), 

nitrogênio amoniacal (NH4
+ +NH3-N) e fósforo total. Na ocasião, foram verificadas também 

as correlações causa x efeito entre estes. O banco de dados submetido à análise foi referente à 

principal estação de coleta localizada nas proximidades da torre de captação de água. As 

coletas tiveram periodicidade mensal com amostragens ao longo da coluna d’água num total 

de 7 profundidades (0,5 a 30). Os valores utilizados na construção dos diagramas 

concentração x tempo x profundidade foram correspondentes às médias mensais dos 

parâmetros analisados. Verificou-se forte estratificação térmica no período de setembro a 

abril, quando a temperatura variou de 18 a 28°C, enquanto que no bimestre junho/julho 

(inverno) houve quebra desta estratificação, com conseqüente homeotermia em torno de 
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20°C. Devido ao padrão térmico apresentado, o reservatório foi classificado como 

monomítico quente. A estrutura de estratificação térmica do reservatório evidenciou epilímnio 

com temperaturas superiores a 25°C e metalímnio e hipolímnio com temperaturas inferiores a 

24°C. O padrão de estratificação química sazonal de oxigênio dissolvido apresentou estreita 

correlação com o padrão de distribuição de temperatura. Observou-se forte gradiente na 

concentração deste parâmetro com a profundidade, com valores entre 0,5 e 1,5 mgL-1, junto 

ao hipolímnio. Este comportamento foi atribuído ao crescente consumo de oxigênio durante 

os processos de decomposição da biomassa algal não-viável sedimentada. Durante o inverno 

observou-se um incremento nas concentrações do oxigênio dissolvido em toda a coluna de 

água, com a camada epilimnética apresentando valores típicos de saturação (em torno de 8,0 

mgL-1), caracterizando, desta forma, a quebra da estratificação térmica (MARTINS,1996).    

A lagoa Mãe-Bá, no Espírito Santo, apresentou características comuns a lagoas 

costeiras em geral. A sazonalidade influenciou fortemente a temperatura da água na lagoa, 

que não apresentou estratificação térmica e mostrou perfil de oxigênio dissolvido do tipo 

ortogrado, principalmente devido às baixas profundidades e à ação dos ventos. A lagoa 

apresenta águas ligeiramente salobras e valores de condutividade menores que os de lagos 

costeiros fortemente influenciadas pelo mar. Os resultados das classificações tróficas 

indicadas pelo índice de Estado Trófico Modificado e pela metodologia de distribuição de 

probabilidade de estado trófico, baseada em concentrações de fósforo total, determinaram 

condições eutróficas na lagoa em pontos situados próximos a descargas de efluentes 

domésticos. Aumento sistemático do pH ao longo dos anos, supersaturação de oxigênio 

dissolvido, valores elevados de fósforo total, diferenças entre os parâmetros cor aparente e 

real, DQO bruta e filtrada e crescimento da densidade do fitoplâncton, constituída tipicamente 

por cianobactérias, indicam a existência de processo de eutrofização na lagoa Mãe-Bá 

(PEREIRA et al., 2006). 

A profundidade de um reservatório tem grande importância no padrão de 

circulação e na distribuição de organismos e compostos químicos na coluna de água. 

Pequenas profundidades conduzem a reservatórios com maior produtividade primária. 

Ambientes com profundidades máximas, acima de 10-20m, são classificados como profundos 

(VOLLENWEIDER & KERERES, 1981; VON SPERLING, 1999). 

Os componentes biológicos mais importantes na atenuação da radiação solar na região 

litorânea são as macrófitas aquáticas. Estas comunidades podem atenuar a níveis tão elevados, 
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que o crescimento do fitoplâncton nesta região do lago pode ser quase nulo (ESTEVES, 

1988). 

Foi feita uma avaliação da tipologia de 3 açudes na Paraíba, que definiu a 

qualidade das águas no açude, utilizando 7 parâmetros físico-químicos, sanitários e biológicos 

(pH, turbidez, oxigênio dissolvido, DBO5, nitrato, ortofosfato e coliforme fecal). A utilização 

de análise de componentes principais mostrou-se importante na escolha do conjunto de 

parâmetros, definindo as correlações entre as variáveis estudadas, a fim de avaliar o nível 

trófico de águas superficiais em regiões tropicais semi-áridas (CEBALLOS et al., 1997). 

Com o objetivo de caracterizar a qualidade da água dos reservatórios da Bacia 

Metropolitana-CE, no sentido de fornecer subsídios ao Sistema de Gestão dos Recursos 

Hídricos do Estado (SIGERH), na elaboração de normas de gerenciamento e operação dos 

mananciais nela localizados, foi realizado inicialmente um levantamento das informações e 

estudos existentes para a obtenção de dados hidrométricos, climatológicos, pedológicos, 

populacionais e, ainda, em relação às principais atividades econômicas desenvolvidas, 

presença de obras hidráulicas etc. As campanhas de coleta de dados foram realizadas em maio 

e junho de 1997 (período chuvoso). Na ocasião, foram amostrados os açudes Pacajus, Pacoti, 

Riachão, Gavião e Ererê tomando-se três estações de coleta em cada um. Nesses pontos, com 

auxílio de uma sonda de qualidade de água, foram realizadas medidas, metro a metro, dos 

parâmetros: temperatura, oxigênio dissolvido, condutividade elétrica, sólidos totais 

dissolvidos, pH e potencial redox. Essa metodologia possibilitou a determinação dos padrões 

de distribuição vertical e espacial dos mesmos. No entanto, os autores salientaram a 

necessidade de proceder-se estudos similares na época de estiagem. Para efeito de 

comparação, os dados foram confrontados com os resultados obtidos para os mesmos 

parâmetros nos açudes para os meses de fevereiro e março de 1995. A partir dos dados 

referentes às condições dos íons Ca+2, Mg+2, Na+, Cl-, SO4
2-, Fe-Total, NO3- e NO2-, 

disponibilizados pela Companhia de água e Esgoto do Estado do Ceará-CAGECE, levantados 

em campanhas realizadas entre 1995 e 1996, foi possível discorrer sobre suas variações e 

padrões de distribuição sazonal. Observou-se que, tanto no período chuvoso de 1995 quanto 

no de 1997, houve nítida tendência à homogeneização no que se refere aos parâmetros 

temperatura, oxigênio dissolvido e pH ao longo da coluna de água, comportamento atribuído à 

ação dos ventos, correntes de convecção internas e precipitações ocorridas durante este 

período. No entanto, constatou-se queda brusca nos valores das concentrações de oxigênio 

dissolvido nos perfis verticais correspondentes à campanha realizada em fevereiro de 1997, 

quando foram detectados valores próximos a 7,5mg/L nas camadas epilimnéticas até valores 
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bem próximos de zero nas profundidades superiores a 8,0m. Este fato foi atribuído à presença 

de matéria orgânica em decomposição, fenômeno característico de reservatórios onde não 

houve desmatamento prévio da vegetação natural presente na área inundada. Com relação ao 

pH, os valores mantiveram-se em torno de 7,5 em todos os reservatórios. Os valores de 

potencial redox apresentaram-se sem variações significativas nos pontos mais rasos, ao 

contrário dos pontos profundos caracterizados por fortes gradientes verticais. Este 

comportamento foi atribuído à ocorrência de reações de oxi-redução envolvendo a 

decomposição da matéria orgânica sedimentada. Os parâmetros condutividade elétrica (CE) e 

sólidos totais dissolvidos (STD) apresentaram distribuição praticamente homogênea ao longo 

dos perfis verticais amostrados no sistema Pacoti-Riachão-Gavião, com valores oscilando em 

torno de 470,00μS/cm e 300mg/L, respectivamente. Discretos aumentos foram observados 

nas proximidades do fundo devido, muito provavelmente, aos processos de remineralização 

da matéria orgânica (AMORIM & D’ASSUMPÇÃO, 1997 apud FREIRE, 2000).  

De acordo com a Resolução CONAMA N° 20 (1986), vigente à época, os valores 

de CE e STD apresentados pelos açudes Pacajus e Ererê inviabiliza-os quanto ao uso de suas 

águas para abastecimento humano. Quanto aos parâmetros químicos verificou-se a 

predominância dos íons Cl- e Na+ nas águas dos reservatórios estudados. No Ererê foram 

encontradas altas concentrações destes íons mostrando clara tendência à salinização. No 

entanto, no sistema Pacoti-Riachão-Gavião, as concentrações destes íons enquadraram-se 

dentro dos limites máximos permitidos pela Resolução CONAMA N°20, de 1986. Quanto aos 

demais parâmetros (NO3-, NO2- e Fe-Total) suas concentrações mantiveram-se sempre dentro 

dos limites máximos permitidos. Foram observadas variações sazonais e interanuais dos 

diversos parâmetros estudados, com nítida tendência de aumento nos seus valores com a 

evolução do período seco (AMORIM & D’ASSUMPÇÃO, 1997 apud FREIRE, 2000). 

Em um estudo preliminar da qualidade das águas dos açudes da bacia do rio Curu 

(Pereira de Miranda, General Sampaio, Caxitoré e Frios) e dos açudes do sistema de 

Abastecimento Integrado de Fortaleza (Pacajus, Pacoti, Riachão e Gavião), entre janeiro e 

março de 1995, foram apresentados os primeiros resultados obtidos para os parâmetros 

temperatura e condutividade elétrica (CE), enfatizando os aspectos de distribuição vertical e 

espacial. Com exceção do açude Orós, onde a coleta foi realizada no início da estação 

chuvosa, todos os dados obtidos para os demais reservatórios datam do final do período de 

seca. As medidas foram realizadas metro a metro nos respectivos pontos amostrados. Nos 

açudes Orós, Pacajus, Pacoti e Pereira de Miranda as estações de coleta localizaram-se nas 

calhas dos respectivos rios barrados. Este procedimento possibilitou a construção das 
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isolinhas de temperatura e condutividade elétrica ao longo do perfil longitudinal de cada 

açude. Os resultados mostraram que os valores de temperatura obtidos para as camadas 

superficiais são fortemente dependentes dos horários de medição, tendo sido registrados 

valores entre 28,0 e 32,0°C. Não foram observados gradientes térmicos significativos, com 

exceção do açude Orós onde um ponto apresentou diferença de 4,0°C entre a superfície e o 

fundo. Embora as diferenças térmicas não fossem de grande magnitude, por se tratarem de 

ecossistemas aquáticos tropicais submetidos a altas taxas de insolação, os gradientes de 

densidade resultantes poderiam ser suficientes para desencadear um processo de estratificação 

(DATSENKO et al., 1995).    

A análise dos dados da qualidade das águas dos açudes da bacia do rio Curu, 

obtidos para os perfis verticais de temperatura, mostrou a inexistência de termoclina bem 

definida, sendo sugerida a formação de termoclinas sub-superficiais instáveis, originadas a 

partir de trocas de calor com a atmosfera e por efeito da turbulência provocada pelo vento. 

Algumas termoclinas foram observadas nos açudes Orós (com gradiente de 1,2°C/m), Pacoti 

(1,0°C/m) e Pacajus (1,2°C/m). Quanto ao parâmetro condutividade elétrica o estudo revelou 

a ocorrência de diferenças significativas entre os reservatórios. No entanto, dentro de um 

mesmo reservatório não foram registradas grandes amplitudes, com exceção do açude Orós 

que apresentou comportamento diferenciado em relação aos demais. No açude Pereira de 

Miranda foi observada significativa heterogeneidade nos valores deste parâmetro nas 

proximidades da foz dos afluentes. As regiões mais afastadas da barragem, ao longo das 

calhas dos respectivos rios, apresentaram maiores valores de condutividade, fato atribuído à 

evaporação que torna-se mais acentuada em razão da menor profundidade dessas regiões, em 

comparação com o corpo principal dos reservatórios (DATSENKO et al., 1995).    

A ausência de fortes e permanentes gradientes de temperatura da água é uma das 

mais importantes particularidades dos reservatórios da região do semi-árido. Por causa da 

pequena variação das temperaturas sazonais do ar os lagos e açudes desta região são 

multimícticos, ou seja, as termoclinas são temporárias, mesmo que a densidade da água na 

faixa alta das temperaturas varie mais rapidamente. Por outro lado, as altas temperaturas da 

água aceleram os processos bioquímicos e termoclinas temporárias observadas podem causar 

as mudanças rápidas dos parâmetros, vinculados com estes processos. Em primeiro lugar, isto 

se refere ao oxigênio dissolvido, cujas variações na direção vertical nos açudes estudados no 

Estado do Ceará (Açudes Pentecoste, General Sampaio, Caxitoré e Jereissati) não foram 

regulares. A ligação entre variações verticais do oxigênio e temperatura da água foi 
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confirmada pela correlação entre os gradientes de temperatura e oxigênio dissolvido 

(DATSENKO, 1999). 

Os reservatórios do Estado do Ceará, especificamente os localizados nos domínios 

das bacias metropolitanas, além de sofrerem os impactos causados pela própria natureza do 

regime climático, caracterizado pela irregularidade das precipitações no tempo e no espaço, 

alto poder evaporante e altas taxas de insolação durante a maior parte do ano, contribuindo 

decisivamente para o processo de salinização gradual, vêm sofrendo com os impactos 

resultantes das diversas atividades desenvolvidas ao longo de suas bacias hidrográficas, além 

daqueles decorrentes do uso e ocupação do solo destas áreas sem planejamento prévio 

(FREIRE, 2000). 

A maior energia da cadeia trófica pelágica do açude Santo Anastácio (localizado 

no Campus da UFC) está concentrada no nível trófico representado pelo fitoplâncton; a cadeia 

produtiva apresenta-se como capaz de suportar distúrbios a novas situações resultantes de 

manipulações tróficas; as concentrações de fósforo e matéria orgânica nos sedimentos 

revelam que o ambiente está sendo submetido a um processo de degradação de O2 dissolvido 

e demanda bioquímica de oxigênio revelam forte relação com o aporte alóctone e autóctone 

de matéria orgânica; das formas de nitrogênio inorgânico dissolvido, o íon amônio é a forma 

que se apresenta em maior concentração; as concentrações de fósforo e de nitrogênio são 

suficientes para causar explosões de algas e favorecer o crescimento exagerado de macrófitas 

aquáticas. Entretanto, os impactos ao ambiente só não são maiores devido ao baixo tempo de 

residência e o efeito filtro provocado pelas macrófitas aquáticas, que contribui para o 

assoreamento do açude (OLIVEIRA, 2001). 

Um estudo do processo de eutrofização em reservatórios do Estado do Ceará foi 

desenvolvido.  Foram selecionados 16 reservatórios: Tejussuoca, Frios, Caxitoré, Pereira de 

Miranda, General Sampaio, Pompeu Sobrinho, Pacajus, Pacoti, Riachão, Gavião, Acarape do 

Meio, Jaburu II, Realejo, Carnaubal, Orós e Mundaú. Nestes reservatórios foram feitas 

classificações tradicionais de estado trófico, baseadas no fósforo, clorofila-a e disco de Secchi 

e indicaram que os açudes estudados variaram entre mesotrófico a hipereutrófico, enquanto 

que as classificações baseadas no nitrogênio, indicaram os açudes variando entre oligotrófico 

e mesotrófico. Os índices de Carlson e Brezonik indicam que o açude mais eutrófico é o 

General Sampaio e o menos eutrófico é o Acarape do Meio, enquanto o índice de 

Kratzer/Brezonik indica que o açude mais eutrófico é o Mundaú e o menos eutrófico é o 

Riachão (AMORIN, 2001). 
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2.2 Bioindicadores da Qualidade da Água  

 

Na avaliação da qualidade da água, por meio de análises biológicas, usualmente são 

empregados métodos ecológicos que partem do levantamento das comunidades presentes no 

corpo de água, cuja composição permite inferir condições ambientais prevalecentes ou 

métodos fisiológicos que consistem na exposição dos organismos a uma amostra d’água ou 

sedimento, avaliando-se a intensidade do efeito produzido na sobrevivência, crescimento e 

reprodução dos organismos (ROBERTO & ABREU, 1991). A interação entre ambos os 

métodos de biomonitoramento, somados aos dados das variáveis abióticas do sistema, 

proporcionam um melhor diagnóstico da qualidade ambiental do ecossistema em estudo, 

sendo que as duas informações são convergentes e se completam (CAIRNS & DICKSON, 

1971; EXTENCE & FERGUSON, 1989; CALLISTO et al., 2001). 

Os macroinvertebrados bentônicos têm sido freqüentemente usados para auxiliar 

na avaliação de vários impactos sobre os ambientes aquáticos (MODDE & DREWES, 1990). 

Isso se deve a algumas características que os tornam adequados a esses estudos, obtendo-se 

certo sucesso em biomonitoramento, Rosenberg & Resh, 1993, tais como: abundância em 

todos os sistemas aquáticos, capacidade de locomoção limitada ou nula, ciclo de vida longo, 

possibilitando assim a explicação de padrões temporais de alterações causadas por 

perturbações, ampla variedade de tolerância a vários graus e tipos de poluição, além de 

funcionarem como integradores das condições ambientais, isto é, estão presentes antes e após 

eventos impactantes. Junto com estas características os macroinvertebrados são organismos de 

maior tamanho e mais facilmente examinados, utilizando um microscópio de menor poder de 

resolução do que a maioria das espécies pertencentes ao fitoplâncton e zooplâncton 

(MACKIE, 1998 apud MANDAVILLE, 2000). 

As informações disponíveis sobre os macroinvertebrados como indicadores de 

poluição (presença ou ausência, tolerância a fatores químicos e físicos) servem, portanto, 

como uma ferramenta suplementar para uma rápida avaliação das condições de qualidade da 

água em adição às análises bacteriológicas, químicas e físicas (MYSLINSKI & GINSBURG, 

1977), onde podem ser utilizados em estudos de sistemas altamente impactados, como o 

reservatório de Salto Grande que apresentou alterações sensíveis em sua qualidade d’água ao 

longo de 30 anos.  

Em diversos lagos e reservatórios os contaminantes tóxicos (alguns metais e 

compostos orgânicos) tornaram-se um problema cada vez mais significativo. Descobriu-se 

que centenas de substâncias químicas são tóxicas aos organismos. As substâncias persistentes 

              



                                                                                                                                                                    48 
 
e disseminadas incluem bifenil policlorados (PCBs), DDT e seus metabólitos, dieldrin, 

toxafeno, dioxina (2,3,7,8 – TCDD), furan (2,3,7,8 – TCDF), mirex, hexaclorobenzeno 

(HCB), mercúrio, chumbo alquilatado e benzenopireno (TUNDISI, 2001). Esses compostos 

tendem a se bioacumular nos organismos e se magnificar biologicamente dentro da rede 

alimentar, persistindo por longos períodos dentro do meio ambiente aquático. Eles causam 

efeitos agudos de toxicidade subcrônica ou crônica, carcinogênicos, mutagênicos e 

reprodutivos (ou seja, teratogenicidade, imunotoxicidade e efeitos comportamentais). 

 

2.3 Florescimento de Algas e Toxinas  

 

O crescimento de algas é resultado do enriquecimento dos lagos com nutrientes. As 

cianobactérias são um grupo especialmente problemático, que pode ser responsável pela 

formação de espumas de má aparência, pode causar grande depleção de oxigênio e 

mortalidade de peixes e levar à morte o gado e outros animais devido à ingestão de toxinas. 

Diversos distúrbios gastrointestinais em humanos podem ser atribuídos ao consumo d’água na 

qual ocorreu florescimento de cianobactérias. Algumas pessoas, em contato com essa água ou 

com aerossóis emitidos durante os florescimentos de cianobactérias, têm reações alérgicas. As 

cianobactérias e algumas espécies de clorofitas, ou algas verdes, podem alterar o sabor e o 

odor da água e dos peixes e também entopem filtros das unidades industriais ou de tratamento 

de águas. O dinoflagelado é um outro grupo preocupante, responsável pelas “marés 

vermelhas” que podem acarretar tensões tóxicas. Um bioproduto provocado pelas explosões 

de algas são as grandes concentrações de carbono orgânico dissolvido (COD). Quando as 

concentrações das águas com COD estão elevadas e são desinfetadas por meio de cloração, 

potencialmente podem ser formados trialometanos carcinogênicos e mutagênicos (TUNDISI, 

2001).  

As toxinas presentes na água doce são produzidas quase exclusivamente por 

cianobactérias. Os vários gêneros e espécies de cianobactérias produzem diferentes compostos 

tóxicos, normalmente classificados como: neurotoxina, hepatotoxinas, citotoxinas e 

endotoxinas. Embora as neurotoxinas sejam altamente tóxicas, sua degradação na coluna 

d’água geralmente é rápida. Entretanto, as saxitoxinas são exceção e as reações para sua 

depuração podem levar semanas. Além disso, torna-se difícil a remoção de hepatotoxinas de 

reservatórios contendo cianobactérias, já que algumas formas são estáveis e resistentes à 

hidrólise química, ou oxidação, podendo persistir por meses ou anos e permanecer potentes 

mesmo após fervura. 
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A experiência da COPASA no monitoramento, detecção e adoção de medidas 

mitigadoras no controle das cianobactérias tóxicas em estação de tratamento de água, em 

Minas Gerais, foi implantada. Adotou-se a técnica de triagem por bioensaios com 

camundongos e a identificação da microcistina por cromatografia líquida de alta resolução. O 

desenvolvimento do estudo permitiu, através de levantamento prévio, verificar a ocorrência de 

cianobactérias tóxicas e potencialmente tóxicas na água das captações de 30 estações de 

tratamento de água, no efluente de uma estação de tratamento de esgoto por lagoa facultativa 

e em duas lagoas urbanas. Foi possível também implantar um programa de monitoramento 

com freqüências de amostragens definidas para cada cidade, seguindo as recomendações da 

Organização Mundial de Saúde (CHORUS & BARTRAM, 1999). Foi possível detectar a 

presença de hepatotoxinas e neurotoxinas em alguns dos sistemas estudados, e propor uma 

metodologia de monitoramento com freqüência de amostragens específicas para cada um, 

além de se implantar medidas operacionais que minimizam os efeitos causados à saúde 

humana pela intoxicação através da água que continha toxinas (JARDIM et al., 200).  

Os reservatórios tropicais, particularmente os açudes do Estado do Ceará, são 

polimíticos (DATSENKO, 1999), ou seja, são reservatórios normalmente rasos e com grande 

extensão em que ocorrem circulações freqüentes, via de regra, diárias. Isto se deve ao 

resfriamento da camada superficial da coluna d’água durante a noite e à pouca profundidade 

que facilita a sua homotermia. 

 

2.4 Razão Nitrogênio/ Fósforo 
 
Segundo Thomann & Mueller, 1987, a razão entre as concentrações 

nitrogênio/fósforo (N/P) é utilizada para se estimar preliminarmente se o crescimento de algas 

em um lago está sendo controlado pelo fósforo ou nitrogênio: 

• Grandes lagos, com predominância de fontes pontuais: N/P > 10, limitação por 

fósforo; 

• Pequenos lagos, com predominância de fontes pontuais: N/P < 10, limitação 

por nitrogênio. 

Uma vez que o fósforo e o nitrogênio são fixados pelo fitoplâncton a uma taxa de 

produção de biomassa de 7,2:1, pode-se calcular a relação N:P para determinar qual o 

reagente limitante. 

Nutriente limitante é aquele que, sendo essencial para uma determinada população, 

limita seu crescimento. Em baixas concentrações do nutriente limitante o crescimento 
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populacional é baixo. Com a elevação da concentração do nutriente limitante o crescimento 

populacional também aumenta. Essa situação persiste até o ponto em que a concentração 

desse nutriente passa a ser tão elevada no meio, que um outro nutriente passa a ser o novo 

nutriente limitante, pois de nada adianta aumentar a concentração do primeiro nutriente que a 

população não crescerá, pois estará limitada pela insuficiência do novo nutriente (VON 

SPERLING, 1996). 

 

2.5 Índices de Estados Tróficos  

 

O estado trófico de um corpo d’água pode ser expresso como a condição 

nutricional do mesmo e nenhum simples indicador trófico ou parâmetro é completamente 

adequado para descrever e/ou quantificar este conceito. Apesar disto, alguns autores 

classificam os lagos em função de parâmetros que refletem a produtividade do corpo de água, 

ou seja, floração de algas, presença de macrófitas, oxigênio dissolvido etc. 

(VOLLENWEIDER, 1983; RAST &LEE, 1978).  

De forma geral, são três os estados tróficos da água: oligotrófico (lagos claros e baixa 

produtividade); mesotrófico (lagos com produtividade intermediária) e eutrófico (lagos com 

elevada produtividade, comparado ao nível natural básico). Entende-se por produtividade de 

um corpo d’água a sua capacidade de propiciar e sustentar o desenvolvimento da vida 

(TOLEDO et al., 1984). Na tabela 2.2 apresenta as possibilidades de usos de lagos e represas 

em função do estado trófico.  

Odum, 1971, propôs uma tipologia de lagos com um enfoque especial em sua 

morfometria e carga de nutrientes, a qual presume uma relação entre a quantidade de 

nutrientes que entra em um corpo d’água e a resposta do lago a este aporte. Jorgensen & 

Vollenweider, 1989, apresentaram na seguinte tabela 2.1, para ilustrar esta tipologia: 

 
 

TABELA 2.1- Tipologia de lagos com enfoque na sua morfometria e carga de nutrientes. 
 Baixa concentração de 

nutrientes 
Alta concentração de nutrientes 

Lagos rasos Morfometricamente eutrófico Eutrófico 
Lagos profundos Oligotróficos Morfometricamente oligotróficos 
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TABELA 2.2 – Possibilidades de usos de lagos e represas em função do estado trófico. 
Estado trófico (ou Classe de trofia) Uso 

Preponderante Oligotrófico Mesotrófico Mesoeutrófico Eutrófico Hipereutrófico

Abastecimento Desejável Tolerável - - - 

Uso industrial - Desejável Tolerável - - 

Uso para 
resfriamento 

- - -  
Tolerável 

- 

Recreação contato 
primário 

-  
Desejável 

 
Tolerável 

- - 

Recreação contato 
secundário 

- -  
Desejável 

 
Tolerável 

- 

Criação de peixes 
(espécies 
sensíveis) 

-  
Desejável 

 
Tolerável 

- - 

Criação de Peixe 
(espécies 
tolerantes) 

- - - -  
Tolerável 

Irrigação - - - Tolerável - 

Produção de 
energia 

- - - Tolerável - 

Paisagismo - Desejável - Tolerável - 

Fonte: Modificado de THORNTON & RAST, 1994; TUNDISI, 2003; VON SPERLING, 1995. 
 

 Foi analisada a aplicação da classificação de estados tróficos em lagos e as 

implicações quanto à utilização destes parâmetros de qualidade de água para o gerenciamento 

de reservatórios (LIND et al., 1993). Os métodos testados e classificados em termos de 

aproximações, superestimativas ou de subestimativas do estado trófico foram os seguintes: 

concentrações de fósforo e nitrogênio e resposta ao nível de suprimento; índices de estado 

trófico ou de aportes (SAKAMOTO, 1966; VOLLENWEIDER, 1968; US-EPA/NES, 1974; 

CARLSON, 1977), produção de fitoplâncton (WETZEL, 1975), concentração de clorofila-a 

(SAKAMOTO, 1966), transparência da água (US-EPA, 1974) e composição do fitoplâncton 

(NYGARD, 1949; STOCKNER, 1971). Dos resultados foi concluído que a classificação de 

estados tróficos em reservatórios é muito mais difícil do que em lagos, em função do binômio 

barragem/rio influenciar muito na transparência da água e também pela influência marcante 

do tempo de residência nas respostas ao aporte de nutrientes, o que pode invadir a utilização 

de algumas das classificações (Tabela 2.3). 

As características amplamente usadas nas avaliações de estado trófico dos 

reservatórios são: clorofila-a, concentração de fósforo total, nitrogênio total ou inorgânico, 

transparência da água pelo disco de Secchi, consumo de oxigênio dissolvido no hipolímnio e a 
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área ocupada pelas macrófitas aquáticas (VOLLENWEIDER, 1968; USEPA, 1974; CHAPRA 

& TARAPCHAK, 1976; OECD, 1982). 

 

TABELA 2.3 - Relação entre níveis tróficos e as características dos lagos. 

Estado Trófico Matéria Orgânica 

(mg/m3) 

Fósforo Total 

(mg/m3) 

Clorofila 

(mg/m3) 

Profundidade de 

Secchi (m) 

Oligotrófico  Baixo  8,0 4,2 9,9 
Mesotrófico Médio 26,7 16,1 4,2 

Eutrófico  Alto 84,4 42,6 2,45 
Hipertrófico Muito Alto 750-1200 - 0,4-0,5 

Fonte: VOLLENWEIDER & KEREKES, 1981. 

 

A caracterização do estado trófico é quantificada por meio de variáveis que se 

relacionam diretamente com o processo de eutrofização, em geral “clorofila-a” (admitida 

como uma medida da biomassa de algas), as espécies algáceas presentes, a transparência das 

águas e as concentrações de nutrientes e oxigênio dissolvido (HAYDÉE, 1995). O índice de 

Estado Trófico (IET) utiliza-se exatamente de algumas variáveis determinadas através de 

equações. Entre os principais IET(S) citados por Toledo et al., (1984) estão o da EPA (1974), 

o de Piwone & Lee (1975), o de Shannon & Brezonik (1972) e o de Carlson (1974). 

O IET de Carlson, pela sua simplicidade e objetividade, tem sido um dos mais 

largamente usados para classificação de lagos e reservatórios, embora tenha sido 

desenvolvido com base em dados de lagos e reservatórios de clima temperado. Este índice 

tem como variáveis a “clorofila-a”, a visibilidade do disco de Secchi e o fósforo (TOLEDO et 

al., 1984; DUARTE et al., 1997). Considera-se, como critério na definição de estados tróficos, 

a duplicação da concentração de biomassa de algas, ou seja, cada vez que ocorre uma 

duplicação nesta concentração é reconhecido um novo estado trófico. Assim, devido à relação 

inversa entre a concentração de biomassa e a transparência da água, cada duplicação de 

biomassa corresponde à metade da transparência (CARLSON, 1977). 

Na tabela 2.4 apresenta as características de lagos e reservatórios para diferentes níveis 

de trofia de acordo com os nutrientes, iluminação, biomassa, presença de algas, macrófitas, 

oxigênio na camada superficial e inferior.  
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TABELA 2.4 – Características de lagos e reservatórios para diferentes níveis de trofia. 
Classe de Trofia 

 Ultraoligotrófico Oligotrófico Mesotrófico Eutrófico Hipereutrófico 

 
Nutrientes 

Muito baixa 
concentração, 

reciclagem lenta. 

Baixa 
concentração, 
reciclagem 

lenta 

Média 
concentração, 

reciclagem 
lenta 

Alta 
concentração, 

reciclagem 
acelerada 

Muito alta  
concentração, 

reciclagem 
acelerada 

 
Iluminação 

 
Alta 

transparência 

Alta 
transparência 

na zona 
eufótica 

Transparência 
limitada por 

turbidez 
biogênica 

Zona eufótica 
limitada por 

turbidez 
biogênica 

Zona eufótica 
limitada por alta 

turbidez 
biogênica 

Biomassa Bastante baixa Reduzida Média Alta Bastante alta 
Algas verdes 

e/ ou 
cianofíceas 

 
Baixa 

 
Baixa 

 
Variável 

 
Alta 

 
Bastante alta 

Macrófitas Baixa ou ausente Baixa Variável Alta ou baixa Baixa 
Dinâmica da 

Produção 
 

Bastante baixa 
 

Baixa 
 

Média 
 

Alta 
 

Alta a instável 
Dinâmica do 
oxigênio na 

camada 
superficial 

 
Normalmente 

saturado 

 
Normalmente 

saturado 

 
Variável em 

torno da 
supersaturação

 
Freqüentemente 
supersaturado 

Bastante instável, 
de supersaturado 

a ausente 

Dinâmica do 
oxigênio na 

camada 
inferior 

 
Normalmente 

saturado 

 
Normalmente 

saturado 

 
Variável 
abaixo da 
saturação 

Abaixo da 
saturação ou 

completamente 
ausente 

Bastante instável, 
de supersaturado 

a ausente 

Bacia 
hidrográfica 

Lagos profundos, 
em bacias pouco 

alteradas 

Lagos 
profundos, 
em bacias 

pouco 
alteradas 

Lagos de 
profundidade 

variável, 
bacias 

alteradas 

Lagos rasos, 
em bacias 

muito 
alteradas 

Lagos rasos, em 
bacias muito 

alteradas 

Prejuízo aos 
usos 

múltiplos 

 
Baixo 

 
Baixo 

 
Variável 

 
Alto 

 
Bastante alto 

Fonte: VOLLENWEIDER, 1987; SALLAS & MARTINO, 1991; TUNDISI, 1992. 

 

O índice pode ser expresso através das concentrações de fósforo total e “clorofila-

a” medidos na superfície da água. As expressões matemáticas utilizadas no cálculo do índice 

são as seguintes: 

 

Índice de Clorofila-a                                             IET(Cl-a) = 9,81 ln (Cl-a) + 30,6            (2.1) 

Índice de fósforo total                                           IET(P) = 14,42 ln (P) + 4,15                   (2.2) 

Índice da profundidade do disco de Secchi           IET(DS) = 60 – 14,41 ln (DS)                (2.3) 

Onde: 
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Cl-a é a concentração da clorofila-a em mg/m3;

P é a concentração de fósforo total em mg/m3; 

DS é a profundidade do disco de Secchi em m. 

O valor do índice de Carlson pode ser calculado separadamente para cada uma das 

variáveis independente, ou média aritmética dos três índices. Em lagos limitados pelo fósforo 

ou de alta turbidez mineral os valores do índice serão diferentes para cada variável. Os 

critérios do estado trófico, segundo o índice, são apresentados na tabela 2.5. 

 
TABELA 2.5 – Critérios de estado trófico para o índice de Carlson. 

IET Estado Trófico 
< 20 Ultra-oligotrófico – corpo hídrico de baixa produtividade e de alta transparência. 

21-40 Oligotrófico – corpos hídricos de baixa produtividade em que não ocorrem 
interferências indesejáveis sobre os usos da água. 

41-50 Mesotrófico – corpos hídricos com produtividade intermediária, com possíveis 
implicações sobre a qualidade da água, mas em níveis aceitáveis na maioria dos 
casos. 

51-60 Eutrófico – corpos hídricos com alta produtividade em relação às condições naturais, 
de baixa transparência, em geral afetados por atividades antrópicas, em que ocorrem 
alterações indesejáveis na qualidade da água e interferências nos seus múltiplos usos. 

>61 Hipereutrófico – corpos hídricos afetados significativamente pelas elevadas 
concentrações de matéria orgânica e nutrientes, com comprometimento acentuado nos 
seus usos podendo, inclusive, estarem associados a episódios de floração de algas e de 
mortandade de peixes, e causar conseqüências indesejáveis sobre as atividades 
pecuárias nas regiões ribeirinhas. 

Fonte: TOLEDO et al., 1984. 

 

 Tentando ajustar o IET para lagos e reservatórios de regiões subtropicais, Brezonik 

(1986) analisou dados dos lagos e açudes da Flórida (EUA) e propôs alterações das fórmulas 

de Carlson, a seguir: 

Índice de Clorofila-a                                       IET(Cl-a) = 14,4 ln (Cl-a) + 16,8                  (2.4)  

Índice de fósforo total                                    IET(P) = 23,6 ln (P) + 23,8                            (2.5)    

Índice da profundidade do disco de Secchi    IET(DS) = 60 – 30 ln (DS)                            (2.6)    
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Quando o nitrogênio for o nutriente limitante do crescimento da biomassa 

aquática, determina-se este índice através da concentração de nitrogênio total, obtendo-se a 

seguinte equação (KRATZER & BREZONIK, 1981): 

Índice de nitrogênio total                                IET(N) = 14,43 ln (N) + 54,45                      (2.7)    

 

Foi proposta uma modificação nas expressões do Índice do Estado Trófico (IET) 

de Carlson, 1977, incluindo ainda uma expressão para o ortofosfato solúvel (TOLEDO et al., 

1984). Esta versão modificada tem se mostrado mais adequada para a determinação do estado 

trófico em lagos de clima tropical (TUNDISI et al., 1995; CALIJURI, 1988 e CEBALLOS, 

1995). As equações a seguir exprimem o Índice de Estado Trófico de Carlson modificado 

(IETM): 

 

Índice de “Clorofila-a"                             )]
2ln

"ln"695,004,2(6[10)"(" ClaClaIETM
−

−∗=  (2.8)    

Índice de fósforo total                                   ]
2ln

)32,80ln(
(6[10)( PTPTIETM −∗=                   (2.9)    

Índice da profundidade do disco de Secchi )]
2ln
ln64,0(6[10)( TraTraIETM

+
−∗=             (2.10)                    

Índice de ortofosfato solúvel                  )]
2ln

)67,21ln(
(6[10)( OSOSIETM −∗=                      (2.11)    

Onde: 

Tra é a transparência do disco de Secchi em m; 

PT é a concentração de fósforo total em mg/m3;                                     

OS é a concentração de ortofosfato solúvel em mg/m3; 

Cl-a é a concentração de “clorofila-a” em mg/m3;

 

Os resultados da implementação do índice modificado de Estado Trófico (IET)M 

nos açudes brasileiros foram apresentados nos trabalhos de Bicudo et al., 1997. Estes 

resultados mostraram que o índice modificado reflete o estado trófico dos açudes subtropicais 

mais adequado do que o índice inicial proposto por Carlson.   
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Um estudo foi feito nos reservatórios do Estado do Ceará perfazendo um total de 

153 reservatórios. Foram utilizados apenas 83 dados de Fósforo Total, 147 de Nitrogênio 

Inorgânico, 134 de “Clorofila-a” e 131 dados de Profundidade do Disco de Secchi (SD). 

Conclui-se que os melhores resultados foram encontrados utilizando o índice total, ou seja, a 

média entre os índices individuais de Brezonik e que este índice, como os diagramas de 

Walker, exigem cálculos da carga total do fósforo, informação que nos territórios poucos 

estudados e monitorados, como o Estado do Ceará, raramente está disponível e, neste caso, é 

preferível utilizar o índice do estado trófico de Brezonik, métodos com base no fósforo total e 

diagramas de Sallas & Martino com base na “Clorofila-a” (DATSENKO, 1999). 

O carbono desempenha três importantes funções na análise de qualidade de água: 

nutriente, biomassa e poluente. Assim como o fósforo e o nitrogênio, o carbono serve como 

nutriente para o crescimento das plantas. Pelo fato do carbono constituir muitos componentes 

de compostos orgânicos, ele é utilizado para quantificar a biomassa. Finalmente, a 

decomposição do carbono orgânico pode ter grandes efeitos sobre a concentração de oxigênio 

e muitas toxinas preferencialmente são associadas à matéria orgânica (GOBBI & SMAHA, 

2003).   

A composição da matéria orgânica desidratada pode ser idealizada pela seguinte 

representação detalhada do processo de fotossíntese/respiração (STUMM & MORGAN, 

1981): 

106 CO2 + 16 NH4
+ + HPO4

2- + 108H2O ↔ C106H263O110N16P1 + 107O2 + 14H+
  

Assim sendo, esta fórmula pode ser utilizada para determinar a razão de massa de 

carbono, entre o carbono, o nitrogênio e o fósforo (STUMM & MORGAN, 1981): 

    C       :        N   :       P  

106 x 12: 16 x 14: 1 x 31 

      1272:       224:   31 

     40% :    7,2% : 1%  

Logo, um grama de matéria orgânica sêca contém, aproximadamente, 10 mg de 

fósforo, 72 mg de nitrogênio e 400 mg de carbono. 
 

2.6 Curva de Distribuição Probabilística de Estado Trófico  

 

Normalmente, é difícil determinar fronteiras rígidas entre esses grupos (eutrófico, 

mesotrófico e oligotrófico), pois ocorrem variações regionais nos intervalos dos diversos 

parâmetros limnológicos, e também devido ao fato de que os lagos podem cair em categorias 
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diferentes, dependendo do critério utilizado. Há uma série de distribuições estatísticas para 

três critérios diferentes do grau de eutrofização: concentração total de fósforo, concentração 

média de clorofila e visibilidade média do disco de Secchi. 

Para o desenvolvimento da curva do parâmetro fósforo total, foi assumido a 

distribuição normal para o logarítmo dos dados de fósforo, sendo aplicada a seguinte equação: 

            
2/)(2/1 2

2
1 SXe

s
Y σμ

πσ
−−=                                                                                       (2.12)    

Onde, Y é o log da distribuição normal de probabilidade; 

σs é o desvio padrão (SD); 

μ é a média; 

 X é o parâmetro (log do fósforo total, P). 

Aplicando a fórmula de Baye’s para cada uma das categorias logarítmicas da 

distribuição normal, a equação 2.12 resultou na curva de distribuição probabilística 

apresentada na figura 2.1 (BLANK, 1980 apud SALLAS & MARTINO, 1991). 

)/().(
)/().()/(

CTiXPCTiP
CTiXPCTiPXCTiP

Σ
=                                                                                     (2.13)    

)(
)(

)/(
)/(

CTiY
CTiY

CTiXP
CTiXP

Σ
=

Σ
                                                                                                     (2.14)    

Onde: CTi, são categorias de estado trófico; 

X é o logarítmo de PT; 

P(X/CTi) = Y(CTi) é a distribuição normal de probabilidade: {Y(HE) hipereutrófico, Y(E) 

eutrófico, Y(M) mesotrófico, Y(O) oligotrófico e Y(UO) ultra-oligotrófico}; Σ Y (CTi) = 

soma de todas as distribuições. 

A curva de distribuição probabilística de estado trófico, assim como os modelos 

simplificados, foi desenvolvida inicialmente para lagos e reservatórios temperados. Só em 

1990, em um programa Regional do Centro Pan-Americano para Engenharia Sanitária e 

Ciências Ambientais (CEPIS, 1990), foi adaptada para reservatórios tropicais de águas 

quentes (SALLAS & MARTINO, 1991). Para a utilização desta curva de distribuição, se faz 

necessário o cálculo do logarítmo da concentração de fósforo total em mg P/m3 que, plotado 

no eixo X, permite, por extrapolação, a obtenção da probabilidade de acontecimento de um 

determinado estado trófico.  Na classificação dos estados tróficos foram considerados 

aspectos estéticos, florações de algas, presença de macrófitas, além de dados de fósforo total. 
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FIGURA 2.1– Distribuição de probabilidade de estado trófico em lagos tropicais (águas quentes) para 
o fósforo total (VOLLENWEIDER & KEREKES, 1981).  

 
Pesquisas especiais para avaliar o estado trófico dos reservatórios tropicais e 

subtropicais foram desenvolvidas por Thornton nos açudes da África do Sul (THORNTON, 

1987; TUNDISI, 1990; SALLAS & MARTINO, 1991).  Foram adaptados os diagramas de 

probabilidade do estado trófico para os reservatórios tropicais por Sallas & Martino, 1991. 

Os modelos matemáticos têm sido usados como instrumentos de gerenciamento na 

avaliação do processo de eutrofização de lagos e represas. A seguir, apresentam-se modelos 

matemáticos simplificados para determinação da curva de probabilidade do estado trófico, 

visando um maior controle do processo de eutrofização e avaliando o teor de fósforo total no 

reservatório (SILVA & MENDONÇA, 2000). 

 

)21(/
)(

WW TTZ
PLP
+

=λ               (SALLAS & MARTINO, 1991)                         (2.15)    

 

 
934,0676,0891,0

)( /..290,0 ZTLP WP=λ     (SALLAS & MARTINO, 1991)                        (2.16)    
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3
.)( 4/3

WT
Z
PLP =λ                           (SALLAS & MARTINO, 1991)                         (2.17)    
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C
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+
=                       (VOLLENWEIDER, 1976)                                (2.18)    

 

)824,0( 546,0

W
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ZT

L
P

+
=

−
           (WALKER, 1977)                                             (2.19)    

 

Onde: 

Pχ = P  é a concentração de fósforo total no reservatório (mg/l); 

Pr é a concentração de fósforo total no reservatório (mg P/ m3); 

L(P) = L é a taxa de carga de fósforo total superficial (g P/m2.ano); 

Lc é a taxa de carga de fósforo total superficial (mg P/m2.ano); 

Tw  é o tempo de residência hidráulica (ano); 

qs é a taxa de aplicação hidráulica = Z/TW (m/ano); 

Z é a profundidade média em m. 

A dificuldade do uso das equações 2.15 a 2.19 consiste na determinação do coeficiente 

de sedimentação do fósforo Ks (SALLAS & MARTINO, 1991; FOY, 1992; TOLEDO et al., 

1984).  O Ks representa não só uma perda física do fósforo através do processo de 

sedimentação e da perda através do efluente do reservatório, mas também assimilação 

biológica e os mecanismos químicos de transformação. A tabela 2.6 apresenta algumas 

equações para Ks propostas por autores para lagos e reservatórios temperados e tropicais 

(CONSTANTINO, 1980 apud TOLEDO et al., 1984).  

 

TABELA 2.6 – Equações de Ks para lagos e reservatórios tropicais e temperados propostos por vários 
autores. 

Ks (T-1) Lago/Reservatório Autor 

1/√T w                                              (2.20) Temperado (VOLLENWEIDER, 1976) 
√(3,5/T w)                                     (2.21) Tropical (TOLEDO et al., 1984) 
2/√T w                                              (2.22) Tropical (SALLAS & MARTINO, 1991) 

Fonte: TOLEDO et al, 1984; SALLAS & MARTINO, 1991. 
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As diferenças observadas entre as várias equações do Ks são decorrentes, 

principalmente, das diferenças de temperatura e das taxas de crescimento do fitoplâncton que, 

geralmente, são maiores para reservatórios tropicais do que para temperados, o que provoca 

também o aumento da velocidade de sedimentação do fósforo (TOLEDO et al., 1984; 

SALLAS & MARTINO, 1991). 

Atualmente, para os reservatórios tropicais o Ks mais utilizado é o de Sallas & 

Martino, 1991, apud Von Sperling, 1999 para regiões tropicais. A aplicação deste coeficiente 

à equação do balanço de massa do fósforo resulta na equação 2.15, que é a equação básica do 

modelo simplificado do estado trófico para regiões tropicais. 

A velocidade de sedimentação significa não somente as perdas por sedimentação mas 

também o balanço entre todas as formas de cargas e perdas do sistema (PINTO et al., 1999). 

A dificuldade em obter, experimentalmente, o valor de Vs tem levado diversos autores a 

propor algumas metodologias para estimá-la. Alguns pesquisadores têm expressado a 

velocidade de sedimentação como um parâmetro constante variando de 10 m/ano 

(VOLLENWEIDER, 1976) a 16 m/ano (CHAPRA, 1975). Entretanto, outros autores 

preferem estimá-la como uma função da profundidade, tempo de retenção ou carga de fósforo 

afluente, como mostrado nas equações seguintes: 

 

ZVs .69,0= (JONES & BACHMANN,1976)                                                                    (2.23) 

458,0)/.(162,0 ZPinVs =  (RECCKOWN & CHAPRA, 1979 apud PINTO et al., 1999)     (2.24)                   

ZTwVs ..824,0 546,0=  (WALKER, 1980)                                                                            (2.25) 

 

Onde: Z é a profundidade média (m); 

Pin é a carga de fósforo (g P/m2.ano); 

Tw é o tempo de retenção hidráulico (ano). 

 

Além de considerar o balanço de massa do fósforo no reservatório, também deve-se 

relacionar as variáveis independentes: carga de fósforo por área L(P), tempo de residência 

hidráulica (Tw) e profundidade média do reservatório (Z), por meio da aplicação de equações 

empíricas aplicando passos de análise de regressão linear. A melhor equação obtida para o 

fósforo total (abordagem totalmente empírica), após testarem todas as variáveis independentes 

para uma correlação significativa, foi a equação 2.16 (SALLAS & MARTINO, 1991 apud 

SANTOS & FLORÊNCIO, 1997). 
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Para facilitar e simplificar a sua apresentação gráfica, a equação 2.16 foi reorganizada 

e resultou na equação 2.17. 

Estes modelos simplificados foram utilizados para o controle do processo de 

eutrofização na lagoa Jacuném, no Espírito Santo, em quatro campanhas de amostragens. As 

equações 2.15, 2.16 e 2.17 apresentaram melhores resultados médios, possivelmente devido à 

taxa de perda global de fósforo total por sedimentação (Ks), implícita nas equações citadas, 

obtida por análise de regressão para lagos e reservatórios na América Latina e Caribe (PNMA, 

2005).  Para as equações 2.18 e 2.19 foram os que apresentaram maiores erros médios, pois 

estas equações foram desenvolvidas para regiões temperadas. Isto reafirma a necessidade de 

adaptação dos modelos oriundos de lagos temperados ao serem aplicados em lagos de clima 

tropical. 

Pode-se estimar a concentração natural de fósforo total na lagoa, sem a influência 

antropogênica, fazendo uso do índice morfoedáfico (MEI). O uso da relação fósforo-MEI 

permite uma simples estimativa quantitativa da percentagem de carga de fósforo afluente ao 

lago que pode ser controlada, tal que restaure o seu nível trófico natural. O MEI é a razão 

entre os sólidos dissolvidos totais e a profundidade média de um lago e tem sido calculado 

também pelos valores de alcalinidade e condutividade. Usando-se o parâmetro condutividade, 

tem-se a seguinte expressão (SILVA & MENDONÇA, 1999): 

 

MEIcond = Condutividade (μS) / profundidade média                                            (2.26) 

 

2.7 Oxigênio Dissolvido 

 

O consumo de oxigênio dissolvido nos reservatórios de região tropical, na superfície 

do sedimento, ocorre tão intensamente que, mal surge uma pequena e temporária termoclina, 

o conteúdo do oxigênio nas camadas inferiores cai bruscamente até zero. Como conseqüência, 

nos açudes da região a presença das zonas desoxigenadas é um fenômeno comum, entretanto 

a variação destas zonas no espaço e no tempo está submetida à mistura vertical do corpo de 

água. Duas causas provocam esta mistura: convecção térmica vertical e ação do vento. A 

primeira ocorre regularmente e não tem grande importância neste sentido, a segunda é o que 

cria a distribuição espacial do oxigênio no reservatório. 

O critério de estado trófico para regiões tropicais no que se refere ao oxigênio, 

amplamente usado nos estudos da eutrofização dos reservatórios, é o critério de 

supersaturação do oxigênio na superfície do reservatório. A supersaturação do oxigênio 
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reflete o processo da fotossíntese indireta e não pode servir como bom indicador da produção 

primária. Isso confirma-se pelas relações entre oxigênio e pH. Estas relações são fortes só 

dentro de uma determinada medida, ou seja, a mesma supersaturação pode ser acompanhada 

por várias faixas dos valores de pH, indicando várias etapas do processo de fotossíntese. Além 

disso, as condições do processo da produção primária variam até durante um dia, pois a 

medida momentânea não pode apresentar a situação estável do estado do ecossistema do 

reservatório. Não adianta também ignorar a capacidade de consumo de oxigênio nas camadas 

profundas. Esta depende do conteúdo de matéria orgânica no reservatório, ou seja, do estado 

trófico. Tomando em vista as grandes variações do oxigênio dissolvido no tempo e no espaço, 

reveladas nos açudes do semi-árido, temos que concluir que, para usar o OD como indicador 

do estado trófico, é necessário monitorar os açudes durante, pelo menos, um ano completo. 

Neste caso, como critério do estado trófico pode ser considerada a diferença entre 

concentração média do OD nas camadas em cima da zona fótica e a mesma abaixo desta zona. 

A profundidade da zona fótica pode ser avaliada de modo simples como o dobro da 

profundidade do DS (DATSENKO, 1999). 

 

2.8 Bases Matemáticas para Modelagem em Reservatório 

 

Atualmente, a utilização de modelos matemáticos possibilita evidenciar, de forma 

simplificada, as complexas inter-relações entre os vários componentes de um ecossistema 

aquático continental possibilitando, assim, a realização de previsões sobre a evolução destes 

ecossistemas e, conseqüentemente, o seu manejo. Para entender melhor o processo de 

modelagem de qualidade de água em reservatórios, é necessário definir alguns elementos 

inerentes a este processo. Neste contexto, o trabalho de Tucci (1989) apresenta um ótimo 

material.  

 

2.9 Comportamento dos Reservatórios 

 

Em função dos diversos fenômenos e interações que ocorrem em um reservatório, 

e levando em conta o tipo de organismos que o habitam, pode-se dividir um reservatório em 

três regiões: a região litoral, a região profunda e a região pelágica. As duas primeiras 

constituem a zona bentônica do lago, ou seja, a zona onde são sentidos os feitos do fundo do 

lago (NOGUEIRA, 1991; BRANCO, 1991). 
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A região litoral representa a zona de transição entre os ecossistemas terrestres e 

lacustres. É uma região bem iluminada e geralmente habitada por plantas aquáticas – 

macrófitas – com raízes, que fornecem o necessário suporte para vários outros organismos. 

A região profunda é a parte central do fundo do lago. Esta região caracteriza-se 

mais por processos de decomposição do que de produção de matéria orgânica. Normalmente, 

oxigênio dissolvido é extremamente escasso neste ambiente. 

A região pelágica, também chamada de região limnética, corresponde à zona 

central mais interior, onde os efeitos das margens e do fundo diminuem de importância. Esta 

zona é o habitat do plâncton, um conjunto de animais invertebrados, muito pequeno, e de 

algas. 

O processo de absorção de luz solar no interior de um lago permite que se 

classifique as regiões desse corpo de água em regiões eufóticas ou iluminadas e região 

afóticas. É importante notar que em processo de absorção o efeito depende da turbidez do 

ambiente aquático. 

A região eufótica é a região do lago que vai da superfície até a profundidade, na 

qual 99% da luz solar incidente desaparece. Nesta zona predominam os organismos 

produtores, responsáveis pela síntese dos alimentos, e os organismos consumidores. É nesta 

zona que a energia do sol é utilizada para transformar matéria inorgânica em matéria orgânica.  

Na zona afótica predominam os decompositores, particularmente bactérias, com a 

tarefa de mineralizar a matéria orgânica existente. É, pois, nesta zona que se processa a 

reciclagem dos nutrientes, possibilitando que os elementos mineralizados se tornem 

novamente disponíveis para os organismos.  Do ponto de vista físico, as dimensões de um 

lago interagem com os fatores meteorológicos e edáficos para determinar a natureza do lago 

como um ambiente, conjuntamente com os seus habitantes. As principais características 

morfométricas são: profundidade, comprimento, largura, área de superfície líquida, área de 

drenagem, volume e comprimento das margens (NOGUEIRA, 1991; BRANCO, 1991). 

Os parâmetros morfométricos se dividem em primários, isto é, são obtidos diretamente 

de trabalhos de campo ou de análises cartográficas e os secundários, que são calculados a 

partir dos dados primários. Os principais exemplos de parâmetros do primeiro grupo são: área, 

volume, profundidade máxima e perímetro. Dentre os parâmetros morfométricos secundários 

destacam-se: profundidade média (relação entre volume e a área), fator de envolvimento 

(relação entre área da bacia de drenagem e a área do reservatório), profundidade relativa 

(relação entre a profundidade máxima e o diâmetro médio) e desenvolvimento do perímetro 

(relação entre o perímetro do reservatório e a circunferência de um círculo que possua a 
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mesma área do corpo de água).  A importância do estudo morfológico é mais significativa em 

se tratando de ambientes lênticos, ou seja, lagos e represas, cujo tempo de residência da água 

é maior do que nos ambientes lóticos (rios), fazendo com que a influência da forma do 

ambiente na qualidade da água seja maior e condicionando as interações físicas, químicas e 

biológicas dos diversos elementos do sistema (VON SPERLING & DANTAS, 2000).  

A determinação do desenvolvimento do perímetro fornece informações 

importantes sobre a possível ocorrência de processos de eutrofização no corpo de água. 

Ambientes com elevados valores de desenvolvimento do perímetro apresentam, devido à 

conformação irregular de suas margens, diversas baías ou reentrâncias, onde é possível uma 

indesejável acumulação de matéria orgânica. Por outro lado, nestes ambientes aquáticos de 

morfologia irregular (dendríticos) ocorre o crescimento de uma vegetação litorânea mais 

consolidada, a qual permite uma melhoria na capacidade assimiladora do corpo d’água (VON 

SPERLING et al., 2006).  Admite-se, portanto, que as pequenas bacias podem adquirir mais 

facilmente uma forma circular, isto é, com baixo valor de desenvolvimento do perímetro. O 

aspecto positivo de qualidade da água em ambientes aquáticos aproximadamente circulares 

está associado à ausência de braços ou reentrâncias no corpo de água, às quais poderiam 

provocar uma indesejável acumulação de matéria orgânica nas regiões mais rasas. 

Em muitos casos, as bacias de drenagem dos reservatórios têm forma alongada, 

favorecendo o estabelecimento de gradientes espaciais quanto aos sedimentos suspensos, 

qualidade da água e produtividade do ecossistema. Gradientes em reservatórios podem ser 

mais pronunciados que em lagos, devido a possibilidade de captação a partir de várias 

profundidades da coluna d’água (STRASKRABA, 1985, 1986; RYAN & RAST, 1989 apud 

TUNDISI, 1993). A maioria dos reservatórios desenvolve um padrão dendrítico com vários 

compartimentos. Vários padrões de circulação vertical e horizontal atuam nos reservatórios, 

dependendo do clima, nível de tomada de água, ação do vento e grau de 

compartimentalização. O tempo de retenção é um fator chave na hidrologia e ecologia dos 

reservatórios, variando largamente de acordo com seus usos, ciclo hidrológico e 

disponibilidade da água.  Os padrões de fluxos de um reservatório podem influenciar 

fortemente as flutuações do nível de água, as condições físicas, químicas e biológicas a 

jusante e a montante, além de causar perda de biomassa para o escoamento a jusante. Por 

outro lado, estes padrões de fluxo dependem das características das margens, tais como rede 

hidrográfica, declividade, disponibilidade e nível de água.  

A vegetação interfere de forma quantitativa e qualitativa no ciclo hidrológico 

conforme seu grau de proteção ao solo, sua composição química e quantidade de manta 
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orgânica. A forma como é feita a interceptação altera o tempo de residência da água no 

sistema, diminuindo o escoamento superficial e a quantidade de energia radiante que limita a 

evapotranspiração. Isto significa regularização de vazão e alteração da quantidade de chuva – 

duração, freqüência e intensidade (CASTRO & MENDONÇA, 2004).   

Um importante indicador da forma de um reservatório é o chamado índice de 

desenvolvimento das margens, IDM (NOGUEIRA apud BRANCO, 1991). Este índice 

relaciona o comprimento total, (L) das margens ao comprimento da circunferência de um 

círculo com área igual da superfície do lago (As), pela equação: 

 

sA
LIDM
π2

=                                                                                                   (2.27) 

 

O menor valor possível é 1,0 e corresponde a um lago extremamente circular. O 

reservatório de Tucuruí possui um IDM igual a 21. É importante notar que o desenvolvimento 

extenso de margens é um fator preponderante na determinação da natureza trófica do lago, 

devido a maior produtividade nas regiões rasas das zonas litorâneas. 

No reservatório de Tucuruí a área correspondente a essa região dendrítica 

representa quase 50% da área total do reservatório (NOGUEIRA, 1991). 

Outro importante parâmetro, de fundamental importância para a determinação da 

qualidade de água de um reservatório, é o tempo de residência. O tempo de residência indica 

o intervalo de tempo em que uma determinada massa d’água permanece no reservatório, 

desde a sua chegada até sua saída. Desta forma, define-se para o tempo de residência a 

relação: 

        
ent

W Q
VT =                                                                                                (2.28) 

 

Onde: V é o volume do reservatório; 

          Qent é a vazão de entrada. 

Normalmente, o tempo de residência afeta a reciclagem e o acúmulo de nutrientes 

no sedimento e na água, fato este que é determinante nos aspectos da qualidade da água do 

mesmo. 
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A profundidade média da barragem pode ser estimada utilizando-se a equação 

desenvolvida por VON SPERLING (1999), que relaciona esta à profundidade máxima da 

barragem, e que tem sido usada na estimativa de vários lagos e represas: 

           Zmed= 2,34 + 0,25 Zmax                                                                                                                                          (2.29) 

 

Onde:  Zmed é a profundidade média da barragem; 

            Zmax é a profundidade máxima da barragem. 

O cálculo do coeficiente de sedimentação do Fósforo (Ks) relaciona o Ks ao 

Tempo de Detenção Hidráulico (Tw), como já mencionado na tabela 2.6: 

  

             
Tw

K S
2

=                                                                                                            (2.30) 

Onde: Ks = coeficiente de sedimentação (ano-1); 

          Tw = tempo de detenção hidráulica (ano). 

Uma outra característica que deve ser levada em consideração na avaliação da 

qualidade das águas de um reservatório diz respeito ao fato de que esses corpos d’água sofrem 

estratificação térmica, o que provoca, em conseqüência, uma estratificação de massa. Este 

fenômeno causa, no reservatório, um fluxo vertical alterando e influenciando, 

consideravelmente, a qualidade da água nas várias camadas do sistema aquático. 

A estratificação nos lagos e reservatórios constitui-se, basicamente, em uma 

acomodamento de camadas fluidas, ao longo da direção vertical, em decorrência de gradientes 

de densidades. Estes, por sua vez, são provocados por gradientes de temperatura, por 

concentração de sólidos dissolvidos e por concentração de sólidos em suspensão. 

A ocorrência da estratificação permite a identificação de três zonas verticais: o 

Epilímnio, que representa a camada superior onde a temperatura não varia com a 

profundidade; o Metalímnio, uma camada logo abaixo do epilímnio, onde a temperatura sofre 

uma mudança brusca com a profundidade e o Hipolímnio que se estende até o fundo do lago. 

O número de Froude densimétrico relaciona as forças de inércia e a força 

gravitacional que tende a manter a estabilidade densimétrica. É adimensional que reúne as 

principais características, estratificação e morfometria, para a classificação dos reservatórios 

(GASTALDINI et al, 2004). Serve para verificar se o reservatório estratificará. A equação é 

definida por Tucci, 1989: 
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HV
LQFd 322.0=                                                                                                        (2.31) 

 

Onde L é o comprimento do reservatório em Km; 

Q é a vazão de entrada em m3/s; 

H é a profundidade média em m; e 

V é o volume do reservatório em m3.  

 

Desta forma, se Fd é menor do que 1/π ocorrerá uma forte estratificação; para Fd 

no intervalo entre 0.1 e 1.0, o reservatório pode estratificar, mas com um gradiente fraco; 

enquanto que se Fd for maior do que 1, o reservatório pode ser considerado como bem 

misturado (NOGUEIRA, 1991). 

De qualquer forma, a presença de componentes físicos, químicos e biológicos nas 

águas de um reservatório, associada com as baixas velocidades presentes nestes ecossistemas, 

permite a existência de processos extremamente complexos, cuja descrição, através de 

modelos matemáticos, torna-se uma missão com grandes dificuldades. Isto implica a 

necessidade de se estabelecer um conjunto de simplificações criteriosas, de modo a se ter 

resultados que venham descrever esses processos com algum grau de realismo. 

 

2.10 Modelagem para Reservatórios 

 
• Modelos bem Misturados 

 

 

Geralmente, em alguns casos, é conveniente descrever os reservatórios sob as 

condições em que eles estão bem misturados, tanto vertical como horizontalmente. Esta 

consideração é justificada pela presença das forças de cisalhamento dos ventos na superfície 

do reservatório. Este elemento físico produz uma mistura completa em uma boa parte do 

corpo hídrico, fazendo, assim, com que não haja estratificação térmica no mesmo. Mas, esta 

consideração não deve ser aplicada em casos de reservatórios com altas profundidades. 

Assim, aplicando o Princípio da Conservação de Massa ao reservatório, tem-se: 

  

KVCQCtW
dt
VCd

−−= )()(                                                                                    (2.32) 
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Onde,  

sstre EAPAQQQQ −+++=                                                                                 (2.33) 

e 

Espsttrree CEACPACQCQCQtW −+++=)(                                                       (2.34) 

 

Onde, 

QR é a vazão regularizada no reservatório; 

Qe é a vazão dos efluentes; 

Qr é a vazão dos tributários; 

Qt é a vazão de qualquer descarga no reservatório; 

C é a concentração no reservatório; 

P é a precipitação direta no reservatório; 

E é a evaporação direta; 

As é a área do espelho d’água; 

Ce é a concentração dos efluentes; 

Cp é a concentração da substância na precipitação; 

CE é a concentração da evaporação; 

Ct é a concentração da substância contida nas descargas diretamente no reservatório; 

Cr é a concentração da substância nos tributários; 

W(t) é a função que representa todos os lançamentos da massa da substância poluente; 

V é o volume de água no reservatório; e 

K é o coeficiente de decaimento da substância. 

 

Esse conjunto de equações se aplica para qualquer substância que se queira 

estudar, com o objetivo de caracterizar as águas de um reservatório.  

 

• Modelagem de Qualidade d’água para Reservatórios em Série 

 

Quando o objetivo se refere aos estudos de um conjunto de reservatórios em série, 

o Princípio da Conservação das Massas se aplica em cada reservatório separadamente. Desta 

forma, tem-se para o reservatório a seguinte expressão, 
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nnnnnnnnnnn
n

n CKVCQCQtW
dt

dC
V −−+= +−− 1,1,1)(                                                           (2.35) 

Onde o índice n representa a grandeza no reservatório n do conjunto de 

reservatórios. Esta formulação pode ser aplicada com muito sucesso nos reservatórios da 

Bacia Metropolitana do Estado do Ceará. 

 

• Modelagem do Balanço Térmico de um Reservatório 

 

Uma outra formulação de extrema importância para os estudos de qualidade de 

água em reservatórios é a modelagem do balanço térmico.  Como se sabe, a temperatura 

desempenha um importante papel no processo de estratificação dos reservatórios e, em 

conseqüência, na qualidade da água desses corpos hídricos. Assim, apresenta-se uma 

formulação da seguinte forma (CHAPRA, 1997), 

JATCQtTCQ
dt
dTCV spinpp +−= ρρρ )(                                                                             (2.36) 

 

onde, 

V é o volume d’água armazenada no reservatório; 

ρ é a massa específica da água; 

Cp é o calor específico da água; 

T é a temperatura; 

Q é a vazão total de entrada no reservatório; 

As é a área da superfície do reservatório; e 

J é o fluxo de calor na superfície. 

 

• Modelagem de Reservatório Estratificados com Várias Camadas 

 

Para o caso em que o reservatório se encontra estratificado devido à temperatura, 

os modelos completamente misturados não são aplicados. Neste caso, há a necessidade de se 

dividir o reservatório verticalmente em várias camadas e considerar cada camada como um 

sistema bem misturado. A equação que define a concentração em uma camada n será definida, 

então, por, 
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)()( 1
'

1,1,1,1 n
CCECKVCQCQtW

dt
dC

V nnnnnnnnnnnnnn
n

n −±−−+= +++−−                              (2.37) 

Onde E’ representa o coeficiente de mistura volumétrica vertical e é definido por, 

1,

1,1,'
1,

+

++
+ =

nn

nnnn
nn Z

AE
E                                                                                                              (2.38) 

Com Z sendo definido como a distância do centro de gravidade da camada n até 

uma igual distância no interior da camada n+1; A é a área de contato entre as camadas; e E é o 

coeficiente de dispersão vertical. 

É importante notar que esta equação pode ser aplicada em qualquer corpo hídrico 

que possua qualquer tipo de estratificação. Por exemplo, para o caso de estuários com vários 

níveis de estratificação salina, ou cunha salina, como é conhecido na terminologia esta 

metodologia definida pela equação (2.38) pode ser, perfeitamente, aplicada.  

 

• Modelo Unidimensional na Direção Longitudinal de um Reservatório 

 

Esta formulação se aplica para reservatórios longos, com um IDM grande. Sua 

formulação básica se sustenta na Equação Diferencial da Difusão Advectiva, em uma 

dimensão, em seu estado permanente, definida por, 

 

02

2

=−
∂
∂

−
∂
∂ kC

x
CU

x
CE                                                                                                       (2.39) 

 

Onde, 

E é o coeficiente de difusão Longitudinal; 

C é a concentração da substância que está sendo estudada; 

U é a velocidade média na direção longitudinal do reservatório; 

k é o coeficiente de decaimento da substância que está sendo estudada. 

A solução desta equação diferencial permite conhecer a distribuição do campo de 

concentração ao longo do reservatório. É importante notar que esta é uma solução em um 

regime não transiente, o que caracteriza os escoamentos em reservatórios, considerando que a 

escala de tempo para estes corpos d’água é bem diferente da escala para rios naturais.  
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Os modelos de qualidade de água são instrumentos tecnológicos capazes de avaliar 

os impactos gerados pelo lançamento de carga poluidora em um determinado corpo de água, 

podendo ser mais ou menos precisos, dependendo das hipóteses adotadas na formulação do 

modelo matemático. A condição necessária, mas não suficiente, para que os modelos de 

qualidade d’água tenham capacidade de simular condições observadas, a priori, durante um 

determinado intervalo de tempo. O termo “capacidade de previsão”, usado aqui, significa: 

desenvolvimento e uso de modelos determinísticos, baseados em conhecimentos físicos e 

ecológicos, para avaliar condições de qualidade d’água em corpos de água. Note-se que o 

ajuste de equações de regressão pode satisfazer a condição de calibração necessária, mas é 

pouco confiável como ferramenta de previsão.    

Foi apresentada uma contribuição para o desenvolvimento da capacidade de 

previsão de um modelo de qualidade de água a ser utilizado como instrumento tecnológico 

capaz de avaliar impactos do lançamento de carga poluidora. O modelo de qualidade de água 

utilizado por Ferreira et al., 2006, faz parte do Sistema Base Hidrodinâmica Ambiental, 

denominado SisBAHIA, e considera os ciclos do nitrogênio e do fósforo e o balanço de 

oxigênio, além da temperatura e da salinidade. Considerando que o modelo desenvolvido 

permite várias soluções, apresenta o desenvolvimento de vários modelos simplificados e, 

posteriormente, aumentando o nível de complexidade um modelo abrangente capaz de avaliar 

as condições de qualidade da água de um sistema hídrico, a partir do lançamento de uma 

carga poluente. A aquisição dos níveis de confiabilidade foi feita através da comparação com 

resultados analíticos, levando em consideração diferentes níveis de complexidade. Os 

resultados obtidos pelo modelo mostram uma excelente concordância com as soluções 

analíticas. 

 

• Correlação entre as Concentrações de Fósforo e “Clorofila-a” 

 

Ultimamente, pesquisas têm buscado correlações entre a concentração de fósforo 

na coluna de água e algum tipo de medida de biomassa fitoplanctônica, como a “clorofila-a”. 

Geralmente se obtém uma grande variância entre a melhor curva de regressão, trazendo 

dificuldades para correlacionar estas duas variáveis. Diversas razões são atribuídas a este fato, 

tais como, limitação da luz, absorção de nutrientes pelas algas, aplicação de algicidas, 

temperatura, formato do lago e outros. Alguns modelos são apresentados a seguir: 
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(Chl-a) = 0,37 (P) 0,79                                                                                                           (2.40) 

(Chl-a) = 0,28 (P) 0,96                                                                                                                                                                (2.41) 

(Chl-a) = 0,92 (P) – 0,99                                                                                                     (2.42) 

(Chl-a) = 0,337 (P) 1,21                                                                                                                                                           (2.43) 

Onde: (Chl-a) é a concentração de clorofila-a (mg/m3). 

 

Lago com o formato de um longo funil, semelhante aos braços do lago Paranoá 

(Brasília), podem desenvolver uma grande quantidade de algas. Isto ocorre porque, embora a 

carga de fósforo seja pequena para o lago como um todo, um tributário ou uma estação de 

tratamento descarregando nutrientes em uma pequena área provocaria, naquele local, uma alta 

concentração de fósforo e, conseqüentemente, uma alta produção de algas com efeitos 

negativos em todo o lago. Esta área funcionaria como um “berçário” de alga, suprimindo todo 

o lago com clorofila (PINTO et al., 1999). 

 

2.11 IQA – CETESB

A partir de um estudo realizado em 1970 pela "National Sanitation Foundation" 

dos Estados Unidos, a CETESB adaptou e desenvolveu o IQA - Índice de Qualidade das 

Águas, que incorpora 9 parâmetros considerados relevantes para a avaliação da qualidade das 

águas, tendo como determinante principal a utilização das mesmas para abastecimento 

público(CETESB, 2007). Foram estabelecidas curvas de variação da qualidade das águas de 

acordo com o estado ou a condição dos nove parâmetros. Estas curvas de variação, 

sintetizadas em um conjunto de curvas médias para cada parâmetro, bem como seu peso 

relativo correspondente, são apresentados a seguir. 

 

2.11.1 Coliformes fecais 

 

As bactérias do grupo coliforme são consideradas os principais indicadores de 

contaminação fecal. O grupo coliforme é formado por um número de bactérias que inclui os 

gêneros Klebsiella, Escherichia, Serratia, Erwenia e Enterobactéria. Todas as bactérias 

coliformes são gran-negativas manchadas, de hastes não esporuladas que estão associadas 

com as fezes de animais de sangue quente e com o solo (CETESB, 2001 apud ANA, 2005). 
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As bactérias coliformes termotolerantes reproduzem-se ativamente a 44,5 ºC e são 

capazes de fermentar o açúcar. O uso das bactérias coliformes termotolerantes para indicar 

poluição sanitária mostra-se mais significativo que o uso da bactéria coliforme total, porque 

as bactérias fecais estão restritas ao trato intestinal de animais de sangue quente. 

A determinação da concentração dos coliformes assume importância como 

parâmetro indicador da possibilidade da existência de microorganismos patogênicos 

responsáveis pela transmissão de doenças de veiculação hídrica, tais como, febre tifóide, febre 

paratifóide, desinteria bacilar e cólera (CETESB, 2001 apud ANA, 2005). 

Além de seu peso (w1), o parâmetro coliforme fecal possui um valor de qualidade 

(q1), obtido do gráfico de qualidade (figura 2.2), em função de seu NMP/100mL. 

 

FIGURA 2.2 – Curva média de variação do coliforme fecal para o cálculo do IQA. Fonte: CETESB, 
2007. 
 

2.11.2 Potencial Hidrogeniônico - (pH) 

 

A influência do pH sobre os ecossistemas aquáticos naturais se dá diretamente em 

razão de seus efeitos sobre a fisiologia das diversas espécies. Também o efeito indireto é 

muito importante, podendo determinadas condições de pH contribuírem para a precipitação de 

elementos químicos tóxicos, como metais pesados. Outras condições podem exercer efeitos 

sobre as solubilidades de nutrientes. Dessa forma, as restrições de faixas de pH são 

estabelecidas para as diversas classes de águas naturais, de acordo com a legislação federal 

(Resolução no 357 do CONAMA, 17 de Março de 2005). Os critérios de proteção à vida 

aquática fixam o pH entre 6 e 9 (CETESB, 2001 apud ANA, 2005). 
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Além de seu peso (w2), o parâmetro Potencial Hidrogeniônico possui um valor de 

qualidade (q2), obtido do gráfico de qualidade (figura 2.3), em função de sua unidade. 

 

FIGURA 2.3 - Curva média de variação do pH para o cálculo do IQA. Fonte: CETESB, 2007. 

 

2.11.3 Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5,20) 

 

A Demanda Bioquímica de Oxigênio de uma água é a quantidade de oxigênio 

necessário para oxidar a matéria orgânica por decomposição microbiana aeróbia para uma 

forma inorgânica estável. A DBO5,20 é normalmente considerada como a quantidade de 

oxigênio consumido durante cinco dias, em uma temperatura de incubação de 20°C 

(CETESB, 2001 apud ANA, 2005). 

Pelo fato de a DBO5,20 somente medir a quantidade de oxigênio consumido num 

teste padronizado, não indica a presença de matéria não biodegradável nem leva em 

consideração o efeito tóxico ou inibidor de materiais sobre a atividade microbiana. 

Os maiores aumentos em termos de DBO5,20 num corpo d’água são provocados por 

despejos de origem predominantemente orgânica. A presença de um alto teor de matéria 

orgânica pode induzir à completa extinção do oxigênio na água, provocando o 

desaparecimento de peixes e de outras formas de vida aquática. 

Além de seu peso (w3), o parâmetro Demanda Bioquímica de Oxigênio possui um 

valor de qualidade (q3), obtido do gráfico de qualidade (figura 2.4), em função de sua 

unidade. 
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FIGURA 2.4 - Curva média de variação da Demanda Bioquímica de Oxigênio para o cálculo do IQA. 

Fonte: CETESB, 2007. 

 

2.11.4 Nitrogênio total 

 

São diversas as fontes de nitrogênio nas águas naturais. Os esgotos sanitários 

constituem, em geral, a principal fonte, lançando nas águas nitrogênio orgânico por causa da 

presença de proteínas e nitrogênio amoniacal em razão da hidrólise sofrida pela uréia na água. 

Alguns efluentes industriais também concorrem para as descargas de nitrogênio orgânico e 

amoniacal nas águas, como algumas indústrias químicas, petroquímicas, siderúrgicas, 

farmacêuticas, de conservas alimentícias, matadouros, frigoríficos e curtumes (CETESB, 

2001 apud ANA, 2005). 

A atmosfera é outra fonte importante graças a diversos mecanismos: oxidação 

biológica desempenhada por bactérias e algas que incorporam o nitrogênio atmosférico em 

seus tecidos, contribuindo para a presença de nitrogênio orgânico nas águas; a fixação 

química, reação que depende da presença de luz e concorre para a presença de amônia e 

nitrato nas águas; a lavagem da atmosfera poluída pelas águas pluviais concorre para a 

presença de partículas contendo nitrogênio orgânico, bem como para a dissolução de amônia e 

nitrato. 

Nas áreas agrícolas, o escoamento das águas pluviais pelos solos fertilizados 

também contribui para a presença de diversas formas de nitrogênio. Também nas áreas 

urbanas as drenagens de águas pluviais associadas às deficiências do sistema de limpeza 

pública constituem fonte difusa de difícil caracterização. Como visto, o nitrogênio pode ser 
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encontrado em águas nas formas de nitrogênio orgânico, amoniacal, nitrito e nitrato. As duas 

primeiras chamam-se formas reduzidas, e as duas últimas, formas oxidadas. 

Os compostos de nitrogênio são nutrientes para processos biológicos. São tidos 

como macronutrientes pois, depois do carbono, o nitrogênio é o elemento exigido em maior 

quantidade pelas células vivas. Quando descarregados nas águas naturais, conjuntamente com 

o fósforo e outros nutrientes presentes nos despejos, provocam o enriquecimento do meio, 

tornando-o mais fértil e possibilitam o crescimento em maior extensão dos seres vivos que os 

utilizam, especialmente as algas, o que é chamado de eutrofização. 

Quando as descargas de nutrientes são muito fortes, dá-se o florescimento muito 

intenso de gêneros que predominam em cada situação em particular. Estas grandes 

concentrações de algas podem trazer prejuízo ao uso que se possa fazer destas águas, afetando 

seriamente o abastecimento público ou causando poluição por morte e decomposição. O 

controle da eutrofização pela redução do aporte de nitrogênio é comprometido pela 

multiplicidade de fontes, algumas muito difíceis de serem controladas, como a fixação do 

nitrogênio atmosférico por parte de alguns gêneros de algas. Por isso, deve-se investir 

preferencialmente no controle das fontes de fósforo (CETESB, 2001 apud ANA, 2005). 

Os nitratos são tóxicos, causando uma doença chamada metahemoglobinemia 

infantil, que é letal para crianças (o nitrato reduz-se a nitrito na corrente sangüínea, 

competindo com o oxigênio livre, tornando o sangue azul). 

O parâmetro Nitrogênio Total possui um valor de qualidade (q4), obtido do gráfico 

de qualidade (figura 2.5), em função de sua concentração e o seu peso é w4. 

FIGURA 2.5 - Curva média de variação do Nitrogênio Total para o cálculo do IQA. Fonte: CETESB, 
2007. 
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2.11.5 Fósforo total 

 

O fósforo aparece em águas naturais por causa, principalmente, das descargas de 

esgotos sanitários. Nestes, os detergentes superfosfatados empregados em larga escala 

domesticamente constituem a principal fonte, além da própria matéria fecal, que é rica em 

proteínas. Alguns efluentes industriais, como os de indústrias de fertilizantes, pesticidas, 

químicas em geral, conservas alimentícias, abatedouros, frigoríficos e laticínios apresentam 

fósforo em quantidades excessivas. As águas drenadas em áreas agrícolas e urbanas também 

podem provocar a presença excessiva de fósforo em águas naturais (CETESB, 2001 apud 

ANA, 2005). 

O fósforo pode se apresentar nas águas sob três formas diferentes. Os fosfatos 

orgânicos são a forma em que o fósforo compõe moléculas orgânicas, como a de um 

detergente, por exemplo. Os ortofosfatos, por outro lado, são representados pelos radicais, que 

se combinam com cátions formando sais inorgânicos nas águas. Os polifosfatos ou fosfatos 

condensados são polímeros de ortofosfatos. No entanto, essa terceira forma não é muito 

importante nos estudos de controle de qualidade das águas, porque os polifosfatos sofrem 

hidrólise, convertendo-se rapidamente em ortofosfatos nas águas naturais. 

Assim como o nitrogênio, o fósforo constitui-se em um dos principais nutrientes 

para os processos biológicos, ou seja, é um dos chamados macronutrientes por ser exigido 

também em grandes quantidades pelas células.  

Por ser nutriente para processos biológicos, o excesso de fósforo em esgotos 

sanitários e fluentes industriais conduz a processos de eutrofização das águas naturais 

(CETESB, 2001 apud ANA, 2005). 

O parâmetro Fósforo Total possui um valor de qualidade (q5), obtido do gráfico de 

qualidade (figura 2.6), em função de sua concentração, e o seu peso é w5. 
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FIGURA 2.6 - Curva média de variação do Fósforo Total para o cálculo do IQA. Fonte: CETESB, 

2007. 

 

2.11.6 Temperatura 

 

Variações de temperatura são parte do regime climático normal, e corpos d’água 

naturais apresentam variações sazonais e diurnas, bem como estratificação vertical. A 

temperatura superficial é influenciada por fatores, tais como: latitude, altitude, estação do ano, 

período do dia, taxa de fluxo e profundidade. A elevação da temperatura em um corpo d’água 

geralmente é provocada por despejos industriais (indústrias canavieiras, por exemplo) e usinas 

termoelétricas. 

A temperatura desempenha um papel principal de controle no meio aquático, 

condicionando as influências de uma série de parâmetros físico-químicos. Em geral, à medida 

que a temperatura aumenta, de 0 a 30 °C, a viscosidade, a tensão superficial, a 

compressibilidade, o calor específico, a constante de ionização e o calor latente de 

vaporização diminuem, enquanto a condutividade térmica e a pressão de vapor aumentam as 

solubilidades com a elevação da temperatura. Organismos aquáticos possuem limites de 

tolerância térmica superior e inferior, temperaturas ótimas para crescimento, preferida em 

gradientes térmicos e limitações de temperatura para migração, desova e incubação do ovo 

(CETESB, 2001 apud ANA, 2005).  

O parâmetro Temperatura possui um valor de qualidade (q6), obtido do gráfico de 

qualidade (figura 2.7), em função de sua unidade em Celsius e o seu peso é w6. 
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FIGURA 2.7 - Curva média de variação da temperatura para o cálculo do IQA. Fonte: CETESB, 

2007. 

 
2.11.7 Turbidez 

 

A turbidez de uma amostra d’água é o grau de atenuação de intensidade que um 

feixe de luz sofre ao atravessá-la (e essa redução dá-se por absorção e espalhamento, uma vez 

que as partículas que provocam turbidez nas águas são maiores que o comprimento de onda 

da luz branca), em razão da presença de sólidos em suspensão, tais como partículas 

inorgânicas (areia, silte, argila) e de detritos orgânicos, algas e bactérias, plâncton em geral 

etc (CETESB, 2001 apud ANA, 2005). 

A erosão das margens dos rios em estações chuvosas é um exemplo de fenômeno 

que resulta em aumento da turbidez das águas e exige manobras operacionais, como 

alterações nas dosagens de coagulantes e auxiliares nas estações de tratamento de águas. A 

erosão pode decorrer do mau uso do solo, em que se impede a fixação da vegetação. Esse 

exemplo mostra também o caráter sistêmico da poluição, ocorrendo inter-relações ou 

transferência de problemas de um ambiente (água, ar ou solo) para outro. 

Os esgotos sanitários e diversos efluentes industriais também provocam elevações 

na turbidez das águas. Um exemplo típico desse fato ocorre em conseqüência das atividades 

de mineração, em que os aumentos excessivos de turbidez têm provocado formação de 

grandes bancos de lodo em rios e alterações no ecossistema aquático. 

Alta turbidez reduz a fotossíntese de vegetação enraizada submersa e algas. Esse 

desenvolvimento reduzido de plantas pode, por sua vez, suprimir a produtividade de peixes. 

Logo, a turbidez pode influenciar nas comunidades biológicas aquáticas. Além disso, afeta 
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adversamente os usos domésticos, industriais e recreacionais de uma água (CETESB, 2001 

apud ANA, 2005). 

O parâmetro Turbidez possui um valor de qualidade (q7), obtido do gráfico de 

qualidade (figura 2.8) em função de sua unidade e o seu peso é w7. 

FIGURA 2.8 - Curva média de variação da Turbidez para o cálculo do IQA. Fonte: CETESB, 2007. 
 

2.11.8 Resíduo total 

 

Em saneamento elementos sólidos nas águas correspondem a toda matéria que 

permanece como resíduo após evaporação, secagem ou calcinação da amostra a uma 

temperatura preestabelecida durante um tempo fixado (CETESB, 2001 apud ANA, 2005). 

Para o recurso hídrico os sólidos podem causar danos aos peixes e à vida aquática. 

Eles podem se sedimentar no leito dos rios destruindo organismos que fornecem alimentos ou 

também danificar os leitos de desova de peixes. Os sólidos podem reter bactérias e resíduos 

orgânicos no fundo dos rios, promovendo decomposição anaeróbia. Altos teores de sais 

minerais, particularmente sulfato e cloreto, estão associados à tendência de corrosão em 

sistemas de distribuição, além de conferir sabor às águas (CETESB, 2001 apud ANA, 2005). 

O parâmetro Resíduo Total possui um valor de qualidade (q8), obtido do gráfico 

de qualidade (figura 2.9), em função de sua concentração e o seu peso é w8.  
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FIGURA 2.9 - Curva média de variação do Resíduo Total para o cálculo do IQA. Fonte: 

CETESB, 2007. 

 

2.11.9 Oxigênio Dissolvido 
 

Uma adequada provisão de oxigênio dissolvido é essencial para a manutenção da 

vida em sistemas aquáticos. Por meio da medição da concentração de oxigênio dissolvido, os 

efeitos de resíduos oxidáveis sobre águas receptoras e a eficiência do tratamento dos esgotos 

durante a oxidação bioquímica podem ser avaliados (CETESB, 2001 apud ANA, 2005). 

A taxa de reintrodução de oxigênio dissolvido em águas naturais através da 

superfície depende das características hidráulicas e é proporcional à velocidade. A taxa de 

reaeração superficial em uma cascata é maior do que a de um rio de velocidade normal que, 

por sua vez, apresenta taxa superior à de uma represa, onde a velocidade normalmente é 

bastante baixa. 

Outra fonte importante de oxigênio nas águas é a fotossíntese das algas. Esse 

fenômeno ocorre em águas poluídas ou, mais propriamente, em águas eutrofizadas, ou seja, 

aquelas em que a decomposição dos compostos orgânicos lançados levou à liberação de sais 

minerais no meio, especialmente os de nitrogênio e fósforo, que são utilizados como 

nutrientes pelas algas. Essa fonte não é muito significativa nos trechos iniciais de rios e a 

jusante de fontes de lançamento de esgotos. 

A turbidez elevada dificulta a incidência dos raios solares, e apenas poucas 

espécies resistentes às condições severas de poluição conseguem sobreviver. A contribuição 

fotossintética de oxigênio só é expressiva após grande parte da atividade bacteriana na 
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decomposição de matéria orgânica ter ocorrido, bem como após se terem desenvolvido 

também os protozoários que, além de decompositores, consomem bactérias que clarificam as 

águas e permitem a incidência de luz. 

Esse efeito pode “mascarar” a avaliação do grau de poluição de uma água quando 

se toma por base apenas a concentração de oxigênio dissolvido. Sob esse aspecto, águas 

poluídas são aquelas que apresentam baixa concentração de oxigênio dissolvido (por causa do 

seu consumo na decomposição de compostos orgânicos), enquanto as águas limpas 

apresentam concentrações de oxigênio dissolvido elevadas, chegando até a um pouco abaixo 

da concentração de saturação. 

No entanto, uma água eutrofizada pode apresentar concentrações de oxigênio bem 

superiores a 10 mg/L, mesmo em temperaturas superiores a 20 °C, caracterizando uma 

situação de supersaturação. Isso ocorre principalmente em lagos de baixa velocidade, onde se 

formam crostas verdes de algas na superfície (CETESB, 2001 apud ANA, 2005). 

Além de seu peso (w9), o oxigênio possui um valor de qualidade (q9), obtido do 

gráfico de qualidade (figura 2.10), em função de sua saturação. 

FIGURA 2.10 – Curva média de variação do Oxigênio Dissolvido para o cálculo do IQA. Fonte: 
CETESB, 2007. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DO AÇÚDE 
 

3.1. Caracterização Físiográfica 

 

O Açude Acarape do Meio, objeto deste estudo, é banhado pelo Rio Pacoti.  Sendo 

o principal manancial da Região Metropolitana de Fortaleza, o Rio Pacoti, nasce na Serra de 

Baturité e percorre 112,5 Km, em geral no sentido sudoeste/nordeste, dos quais o primeiro 

terço com declividade acentuada e ordem de 2,0%. Na parcela de jusante, como reflexo do 

relevo muito suave que atravessa, sua declividade gira em torno de 0,1% (SRH-Ce, 2001).    

De propriedade inicialmente do DNOCS, passou depois à responsabilidade do 

município de Redenção, onde a obra se localizava (DNOCS, 1977). Atualmente está sob o 

gerenciamento da COGERH, responsável pelo gerenciamento e disciplinamento de mais de 

90% das águas acumuladas no Estado, de forma descentralizada, integrada e participativa do 

Estado do Ceará (COGERH, 2006). Este reservatório localiza-se em região montanhosa. Sua 

capacidade é de 34 hm3, com bacia hidráulica de apenas 2,29 Km2. Os rios barrados são 

Acarape e Pacoti (DATSENKO, 1999). 

A barragem Eugene Gudin, do Açude Acarape do Meio, está localizada no 

município de Redenção, estado do Ceará, a cerca de 75 km de Fortaleza.  Possui bacia 

hidrográfica  que cobre  uma  área de 241,525 km2. 

Apresentando uma configuração longilínea e de rede de drenagem 

predominantemente dendrítica, o Rio Pacoti drena uma área de 1.257 Km2, se desenvolvendo 

no sentido sudeste/nordeste, como mencionado. Conta com elevado índice de compacidade 

(1,97) e fator de forma reduzido (0,10).  Com afluência significativa somente pela margem 

esquerda, o Rio Pacoti possui dois contribuintes, os Riachos Baú e Água Verde. No seu baixo 

curso apresenta lagoas perenes e intermitentes. Todos os cursos d’água da bacia apresentam 

fluviometria intermitente, na região de baixo curso, sofrendo a influência das marés, 

apresentando um estuário composto por 160 ha de manguezais. 

 

3.2 História do Açude Acarape do Meio 

O projeto original, de autoria do Engº. Bernardo  Piquet  Carneiro,  da  Comissão 

de  Açudes e  Irrigação,  foi  posteriormente modificado pelos engenheiros da então IFOCS. A 

Comissão de Açudes e Irrigação executou os primeiros trabalhos de construção da barragem, 

que prosseguiram sob a administração da empresa americana Dodsworth & Co (DNOCS, 

1977). 
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O arranjo das estruturas se compõe  de  uma  barragem  em arco,  tipo  gravidade,  

barrando  o curso  principal  do  rio e um vertedouro situado em uma sela topográfica na 

margem esquerda. O arco da barragem Eugene Gudin é uma estrutura em alvenaria de pedra, 

com perfil trapezoidal, sem sistema de drenagem (figura 3.1). 

A B

C

FIGURA 3.1 – (A) Planta do Reservatório Acarape do Meio. (B) Secção Transversal e (C) Crista da 
Barragem. Fonte: DNOCS, 1977. 

Situado na margem esquerda, com soleira na cota de três metros abaixo do 

coroamento da barragem, o sangradouro é do tipo soleira espessa e deságua na bacia do rio 

Barra Nova, retomando ao curso do rio Pacoti. 

A tomada d’água está localizada em uma torre de alvenaria de pedra atravessando 

o arco da barragem, através de galeria. As comportas, assim como todas as peças em contato 

com a água, são de bronze; a aparelhagem de manobra, em aço. 

A fundação e as ombreiras são formadas por rochas cristalinas pré-cambrianas 

gnáissicas e magmáticas.  As pedras  e agregados utilizados na construção da barragem foram 

extraídos de ocorrências próximas à obra. 
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3.3 Construção do Açude 

O início da construção se deu no ano de 1909, sofrendo paralisações e 

modificações no projeto original. A conclusão das obras verificou-se no ano de 1924. Em 

1910, um ano após o início da construção, foi aprovada modificação na galeria da tomada de 

água, sendo substituída a alvenaria de pedra do projeto inicial por concreto ciclópico. No 

início de 1912 houve modificação na torre da tomada d’água e um aumento nas dimensões da 

galeria. Por esse projeto a torre passou a ter uma seção retangular e uma comporta quadrada 

tipo Stoney. Os serviços de locação da barragem e as obras de fundação começaram no 

mesmo ano da criação da IOCS, mas ainda sob administração da Comissão de Açudes e 

Irrigação. Dois anos depois, em novembro de 1911, iniciaram-se os trabalhos de elevação da 

alvenaria (DNOCS, 1977). 

Para controle do rio, durante a construção, foi executado um dique auxiliar de 

concreto armado, para funcionar como ensecadeira, elevando o nível d’água de forma a 

desviar o rio para um canal lateral de terra, situado em cota superior na ombreira, 

possibilitando trabalhar a seco nas fundações. Em 1912, face às intensas precipitações 

pluviométricas na região do rio Pacoti, principal tributário da sua bacia hidrográfica, as águas 

da barragem de desvio transbordaram e rompeu uma das ombreiras, danificando o canal de 

desvio e inundando as fundações. Foram feitas algumas modificações no cronograma de 

execução, que só teve sua conclusão 15 anos após iniciada. Na construção desta barragem 

prestou serviços como engenheiro o ex-Ministro Eugene Gudin. 

3.4 Clima 

O açude Acarape do Meio, localizado-se em relevo acidentado, onde ocorrem 

precipitações orográficas que se somam a temperaturas mais baixas em decorrência da 

altitude e com microclimas bem definidos das áreas altas da Serra de Guaramiranga e 

Baturité. 

Esta zona climática apresenta o clima tropical chuvoso de monção (Amw’), com 

estação chuvosa atrasada para o outono, em vez do verão. Ocorrem, nesta região, chuvas 

orográficas onde os índices pluviométricos são superiores a 1.400 mm (KÖPPEN apud SRH-

Ce, 2001). Já uma classificação apresentada pela FUNCEME, 2002, determina esta área como 

de clima tropical subquente úmido (figura 3.2). 
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Nesta região alta, com características de microclima, a temperatura média gira em 

torno de 25°C, atinge valores inferiores a 22°C no ápice da Serra de Baturité (figura 3.3). As 

mínimas absolutas abaixo de 17°C, situando-se na faixa dos 20°C com maior predominância. 

A temperatura máxima fica entre 31°C e 32°C. O número médio de horas de insolação varia 

de cerca de 2.650 horas/ano a 3.000 horas/ano, o que comprova uma forte insolação nesta 

região. A altura média anual de evaporação, medida em tanque evaporimétrico “Classe A” da 

estação meteorológica localizado na Serra de Guaramiranga, registra 562 mm (CEARÁ, 

1992). 

FIGURA 3.2 – Mapa climático da região próxima ao açude Acarape do Meio. Fonte: FUNCEME, 
2003 apud IPECE, 2007. 
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FIGURA 3.3 – Mapa de temperatura média da região próxima ao açude Acarape do Meio. Fonte: 
FUNCEME, 2002 apud IPECE, 2007. 
  

3.5. Litoestatigrafia  

 

Geologicamente, o município de Palmácia apresenta a associação petrotectônica 

denominada de Complexo Gnáissico-Migmatítico que representa o embasamento cristalino, 

com posicionamento no Proterozóico inferior (LIMA et al., 1980 apud BRANDÃO, 1995). 

Neste município há registro isolado de ocorrência de atividades sísmicas.  

A análise globalizada deste Complexo mostra a atuação de processos 

metamórficos e deformacionais que, em escala regional, são compatíveis com a fácies 

anfibolito, e uma anisotropia estrutural, representada por uma foliação resultante de 

deformação dúctil ou plástica em regime de cisalhamento simples (BRANDÃO, 1995). A 

figura 3.4 apresenta o mapa geológico da região próxima ao açude Acarape do Meio. 
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FIGURA 3.4 – Mapa geológico da região próxima ao açude Acarape do Meio. Fonte: SRH-Ce, 2001. 

 

3.6. Vegetação 

 

A vegetação é do tipo arbórea. Abrange diversas tipologias vegetais, caatinga, no 

domínio da depressão sertaneja, matas úmidas e matas secas associadas aos maciços residuais 

e vegetação de tabuleiros na região pré-litorânea (CEARÁ, 1995). 

A região serrana de Baturité, caracterizada pelo ecossistema de matas úmidas, 

ostenta uma vegetação arbórea exuberante, em função da topografia e das altas declividades, 

que propiciam impedimentos às atividades agropastoris e ao extrativismo. Evidencia-se, no 

entanto, nas faixas de gradiente moderado o desenvolvimento de agricultura rudimentar de 

sequeiro, com o plantio de milho, feijão, banana e café, notadamente pelas boas características 

do solo, sendo nesta última cultura adotado no seu cultivo o sombreamento com o ingá. Nos 

níveis inferiores deste relevo cristalino e, portanto, a retaguarda da floresta citada, encontram-

se as matas secas (figura 3.5).  

O crescimento desordenado dos núcleos urbanos existentes nas serras de 

Maranguape e Baturité vem contribuindo para a degradação das suas coberturas vegetais. 

A situação da mata ciliar do Rio Pacoti na região de alto curso, mais 

especificamente na Serra de Baturité, apresenta-se relativamente preservada, composta por 

vegetação de porte arbóreo, sendo observadas apenas pequenas áreas antropizadas e uma com 

irrigação difusa imediatamente a jusante do açude Acarape do Meio. 
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FIGURA 3.5 – Mapa de vegetação da região próxima ao açude Acarape do Meio. Fonte: SRH-Ce, 
2001. 
 

3.7. Solos  

 

Os principais grupos de solos predominantes na região próxima ao açude Acarape 

do Meio são Podzólico Vermelho Amarelo Eutrófico (a jusante) e Podzólico Vermelho 

Amarelo Distrófico (a montante). 

O Podzólico Eutrófico ocupa terrenos de relevo variado, desde plano até 

montanhoso, e originados a partir de materiais distintos. São bem desenvolvidos, às vezes 

rasos, argila de atividade baixa, média a baixa acidez, e fertilidade natural média a alta. São 

solos moderadamente drenados, não raro imperfeitamente bem drenados, com os solos rasos 

ou com plinthite, apresentando drenagem moderada ou imperfeita (SRH, 2001).  

O Podzólico distrófico constitui solos profundos, geralmente bem drenados 

(exceto os de caráter plíntico, que são de moderada a imperfeitamente drenados), ácidos a 

moderadamente ácidos, porosos a muito porosos e de textura variando de arenosa/média a 

argilosa. A coloração é muito variada, indo desde tonalidades vermelho-amareladas até bruno-

acizentadas (figura 3.6).   
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FIGURA 3.6 – Mapa de solos da região próxima ao açude Acarape do Meio. Fonte: SRH-Ce, 2001. 

 

3.8 Bacia Metropolitana  

 

O rio Pacoti está inserido na Bacia Metropolitana. Esta Bacia, com 15.085 Km2, 

engloba um conjunto de bacias independentes com área variando de quase 60 Km2 (Riacho 

Caponga Funda) até 4.750 Km2 (Rio Choró), que inclui, também, as bacias responsáveis pelo 

abastecimento de Fortaleza (CEARÁ,1992). 

O açude Acarape do Meio faz parte da bacia hidrográfica do Rio Pacoti com área 

de drenagem de 210,96 Km2. Localizado no município de Redenção e fazendo parte do 

Sistema da Bacia Metropolina (Figura 3.7). A capacidade da barragem é 31.500.000,00 m3 e a 

vazão regularizada é de 0,15 m3/s. A cota do sangradouro é de 130,02 m e a largura de 60,00 

m. A tomada d’água é do tipo galeria e o seu comprimento é de 45,00 m. A análise realizada 

no dia 08/10/02 verificou que o nível de salinidade da água a classifica, segundo as classes de 

irrigação, no tipo C2 (COGERH, 2006). 
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FIGURA 3.7 – Sistema da Bacia Metropolitana de Fortaleza. Fonte: COGERH, 2006. 
 

3.9 Sistema de Produção do Açude Acarape do Meio 

 

O açude Acarape do Meio não é mais fonte para o abastecimento d’água tratada do 

Sistema Integrado de Abastecimento d’água da Região Metropolitana de Fortaleza, mas este 

reservatório atendeu esta região até inicio dos anos 70. 

O sistema de produção do Acarape atende o 1º Distrito Industrial com água bruta 

(vazão da ordem de 76,0 l/s), garante o suprimento das ETAs de Guaiúba, Pacatuba,  

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

vale entre os municípios de Redenção e Acarape (CAGECE, 2006). 

Quando este açude está com a capacidade de acumulação comprometida, o açude 

Gavião fica responsável por este abastecimento (FREIRE, 2000). O Acarape do Meio é um 

dos açudes mais antigos, localiza-se na serra de Baturité, no município de Redenção-Ce, a 

uma altitude de 250m.   
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P2 
P3 

P1 

P8 

FIGURA 3.8 – Açude Acarape do meio (Açude Eugene Gudim) localizado no centro. As cidades de 
Palmácia e Pacoti a montante e Redenção a jusante. Fonte: SRH-Ce, 2001. 
 

Para o monitoramento da qualidade da água pela COGERH, o reservatório foi 

divido em 8 pontos georeferenciados, que são monitorados periodicamente por técnicos 

especializados. Existem 3 entradas no reservatório que são os pontos: P1, P2, P3. No ponto P8 

localiza-se o vertedouro do açude (figura 3.8). 

Os pontos P2 e P3 recebem contribuições de zonas urbanas, enquanto o ponto P1 

recebe contribuições de zonas rurais. 

O ponto P1 recebe contribuições difusas rurais que vem de Genipapo, pois neste 

ponto existem sítios caracterizados como zona rural (figura 3.9). Aí existem plantações de 

banana, arroz, feijão e milho, além de criação de animais (porco e gado). No ponto P2, a 

montante localizam-se as cidades de Guaramiranga e Pacoti, caracterizando contribuições 

urbanas, com sistema de esgotamento sanitário do tipo decantador digestor. Esta contribuição 

vem do Rio Pacoti. Este ponto, em outubro de 2006, caracterizava-se por um uma forte 

presença de biomassa (macrófitas aquáticas) e plantação de bananeira (figura 3.10) nas 

margens.  
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FIGURA 3.9 – Entrada no ponto P1(local Genipapo). A montante, criação de animais (porco e gado) 
e presença de roçado (arroz, milho e feijão). 
 

FIGURA 3.10 – Entrada no ponto P2 que vêm do Rio Pacoti. Presença nas margens: macrófitas 
aquáticas, criação de animais à direita e plantação de bananeira à esquerda. 
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FIGURA 3.11 – Saída a jusante da barragem do Açude Acarape do Meio. 

 

FIGURA 3.12 – Saída da adutora a jusante da barragem do Açude Acarape do Meio (esquerda). Saída 
d’água para curso natural do Rio Pacoti a jusante (direita). 
 

No ponto P3 a montante, localiza-se a cidade de Palmácia que, até o momento, não 

conta com sistema de tratamento de esgoto. Este é um ponto que merece certo cuidado, pois 

possui contribuição de zona urbana com ausência de sistema de tratamento de esgoto. No 

ponto P6, próximo às margens, verificou-se uma forte presença de plantações de bananeiras 
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executadas pela comunidade que habita nas proximidades do açude.  Durante a construção do 

açude, o Estado não indenizou as terras onde hoje se encontra este açude, o que permite 

concluir que existem pessoas que habitam nas suas proximidades.  

Na figura 3.12 foram verificadas duas saídas que estavam a jusante da barragem. À 

esquerda, está a adutora que abastece as ETAs de Guaiúba, Pacatuba, Maranguape, Redenção, 

Acarape, Barreira, do distrito de Antônio Diogo e do distrito industrial de Maracanaú. À 

direita verifica-se a saída d’água para o curso natural do Rio Pacoti. A derivação também 

fornece água para a perenização do vale entre os municípios de Redenção e Acarape.

As características do sistema de esgotamento sanitário existente em 2 cidades a 

montantes (Guaramiranga e Pacoti), apresentam-se na tabela abaixo. O tipo de tratamento 

nestas duas cidades é do tipo decantador digestor. No açude, existem 3 entradas (ponto 1, 2 e 

3), sendo duas vindas de contribuições de zonas urbanas (ponto 2 e 3) e uma de zona rural 

(ponto 1). A contribuição do ponto 3 vem da cidade de Palmácia, que não possui sistema de 

tratamento de esgoto. Já a contribuição que passa no ponto 2, vem da cidade de Pacoti que 

possui tratamento sanitário do tipo Decantador Digestor. A tabela 3.2 apresenta as 

características dos sistemas de abastecimento d’água existentes nos municípios próximos ao 

açude Acarape do Meio. 

   

TABELA 3.1 - Características dos Sistemas de Esgotamento Sanitário existente em Cidades a 

Montante. 

Cidade População 

Atendida (hab.) 

N0 de Economias 

Ativas (um) 

Tipo de Tratamento Volume 

Coletado (m3) 

Guaramiranga 316 70 Decantador Digestor 1126 

Pacoti 888 203 Decantador Digestor 2838 

Fonte: CAGECE, Boletim Informativo, 1999, apud SRH, 2001. 
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TABELA 3.2 - Características dos Sistemas de Abastecimento d’água Existentes nos municípios 
próximos ao Açude Acarape do Meio. 

Local 
População 

urbana 

(hab) 

(1999) 

 

População 

abastecida

(hab) 

 

Índice de 

Cobertura  

(%) 

N° de 

economias 

ativas (um)

Volume 

produzido 

no ano de 

1999 (m3) 

 

Fonte 

Hídrica

 

Tipo de 

Tratamen

to 

Acarape  

(jusante) 

6.961 5.518 79,3 1.095 24.600,91 Acarape ETA1* 

Barreira 5.019 5.637 110,3 (*) 1.239 7.648,15 Acarape ETA2* 

Guaiúba 

(jusante) 

8.328 7.686 92,3 1.582 47.237,72 Acarape ETA2* 

Maranguape 

(jusante)  
49.002 39.118 79,8 7.921 163.370,75 Acarape ETA2* 

Pacatuba  8.386 9.390 112(*) 1.892 45.144,00 Acarape ETA3* 

Redenção 6.958 4.990 71,7 1.110 4.856,83 Acarape Filtro 

rápido* 

Fonte: CAGECE, Boletim Informativo, 1999, apud SRH, 2001. ETA1* - Estação Convencional 
Compacta Modular, ETA2* - Estação Convencional Compacta Modular com classificador de Contato 
e ETA3* - Estação Convencional Compacta Modular com decantador de reaproveitamento de lodo. 
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4. METODOLOGIA  

 

4.1 Pesquisa de Campo – Campanhas Realizadas 

 

Como esta pesquisa trata de um estudo de qualidade d’água de um reservatório 

pertencente à Bacia Metropolitana de Fortaleza, notadamente o Reservatório do Acarape do 

Meio, há uma significativa parceria com a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos – 

COGERH, órgão do governo do estado, que colaborou com a pesquisa e tem colocado à 

disposição uma infra-estrutura completa, incluindo o transporte até o açude, barco e Sonda de 

Qualidade de Água, além de técnicos da própria Companhia. Foram selecionados 8 pontos de 

coletas, a fim de obter os primeiros dados de qualidade d’água do açude em estudo (figura 

4.3). A profundidade máxima na captação (próximo a barragem, ponto 9), durante o período 

de estudos, foi de 29 m. 

Em cada ponto, deste conjunto de pontos escolhidos, foram coletadas 4 amostras 

d’água em garrafas tipo “Van Dorn” ao longo da coluna d’água. Foi traçado, para cada ponto, 

o perfil de temperatura para verificar o comportamento do reservatório e escolher 4 

profundidades. Nos pontos escolhidos foram coletadas as seguintes amostras: amostra da 

superfície (10cm), próxima ao fundo (região bentônica) e duas profundidades intermediárias 

que foram escolhidas de acordo com o gráfico (perfil de temperatura) traçado no campo. 

A COGERH disponibilizou um levantamento de dados dos últimos cinco anos 

(2001-2006), envolvendo os vários parâmetros que compõem a caracterização da qualidade da 

água daquele reservatório. 

Para a coleta de água do ano de 2006, foram realizadas 5 campanhas de 

monitoramento no reservatório. Dessas, três campanhas no período chuvoso (abril-julho de 

2006) e as outras no período de estiagem (outubro-novembro de 2006). Na primeira 

campanha (22/04/2006) choveu bastante. Já na segunda (29/05/2006) e terceira (03/07/2006) 

campanhas fez bastante sol. 

Já a primeira campanha do período de estiagem foi no dia 23/10/2006 com muito 

sol. E a segunda campanha deste período (estiagem) foi realizada no dia 27/11/2006. 
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4.2 Localização dos pontos de coleta no Açude Acarape do Meio executados pela 

COGERH 

 

Para monitoramento da qualidade da água do reservatório pela COGERH, foram 

selecionados 9 pontos (tabela 4.1), que são monitorados periodicamente por técnicos 

especializados.  Os pontos foram localizados por coordenadas em UTM. Também foi 

fornecido a batimetria do açude, que pode ser verificado na tabela 4.1. O ponto 7 foi 

desativado em 2003 por apresentar padrões parecidos com o do ponto 5, tornando-se um 

ponto desnecessário (figura 4.3). Foram escolhidos os seguintes pontos de monitoramento no 

reservatório: 

Ponto 1 – Entrada que vem de Genipapo; 

Ponto 2 – Eixo do Rio Pacoti e entrada que vem da cidade de Pacoti; 

Ponto 3 – Entrada que vem do município de Palmácia; 

Ponto 4 – Próximo ao ponto 5; 

Ponto 5 – Eixo do Rio Pacoti; 

Ponto 6 – Próximo à margens direita do reservatório; 

Ponto 7 – Desativado; 

Ponto 8 – Vertedouro; 

Ponto 9 – Próximo à derivação da adutora que abastece o distrito industrial de Maracanaú. 

 Na figura 4.4 apresenta-se a batimetria do açude Acarape do Meio. 

 Durante a pesquisa foram observadas e analisadas as contribuições de agentes 

poluentes provenientes das cidades de Palmácia, Pacoti e Guaramiranga, localizadas a 

montante do reservatório, e que estão situadas no território de contribuição da bacia 

hidrográfica, posicionadas numa distância relativamente pequena de sua bacia de 

contribuição. Com isso, foram analisadas se os volumes das cargas poluidoras, aí aportantes, 

estão sendo autodepuradas ou se estão contribuindo para o comprometimento das águas aí 

represadas, requerendo, assim, a rápida implantação de sistemas de esgotamento sanitário nos 

referidos núcleos urbanos.   

É importante lembrar que os pontos 1, 2 e 3 representam locais receptores d’água 

no reservatório em estudo. Em outras palavras, são as principais entradas que alimentam o 

reservatório ao longo do ano. Enquanto que o ponto 8 está localizado próximo ao vertedouro 

do açude. Já o ponto 9 é um ponto situado nas proximidades da barragem. 

Para a localização dos pontos de coletas foi utilizado um equipamento de 

rastreamento de satélite, modelo Garmin 12 chanel, pertencente à COGERH.  
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FIGURA 4.1 – Açude Acarape do Meio – Ponto 9, próximo a barragem (primeira coleta, no dia 
24/04/2006). 

FIGURA 4.2 – Vista aérea do Açude Acarape do Meio. Fonte: COGERH, 2006. 
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FIGURA 4.3 - Localização das coordenadas dos pontos de coleta do açude Acarape do Meio. Fonte: 
COGERH, 2006. 
 

TABELA 4.1- Localização dos pontos de coleta no açude Acarape do Meio no município de 
Redenção e a batimetria (cotas). Fonte: COGERH, 2006. 2007. 

  
 LATITUDE (UTM) LONGITUDE (UTM) Cota (m) 
ACA-01  9536062 520060 118,6 
ACA-02  9537177 520276 118,04 
ACA-03  9538104 520273 121,4 
ACA-04  9536888 520791 111,6 
ACA-05  9536498 521253 109,6 
ACA-06  9535954 520997 109,64 
ACA-07  9536350 521617 104,6 
ACA-08  9537207 522138 117,6 
ACA-09  9536381 522083 105,6 
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FIGURA 4.4 – Batimetria do Açude Acarape do Meio. Fonte: COGERH, 2007. 

 

4.3. Garrafa Van Dorn  

Coleta de água 
O procedimento de coleta d’água foi realizado utilizando uma garrafa de Van Dorn 

com capacidade de 3,0 litros (figura 4.5). As amostras foram acondicionadas em garrafas tipo 

Pet (politereftalato de etileno), com capacidade de 2,0 litros, etiquetadas e congeladas a 

bordo. Essas amostragens serviram para uma descrição quantitativa do material em suspensão. 

Foram coletadas amostras em quatro profundidades diferentes em relação à superfície. Uma 

coletada a 0,3m de profundidade, uma no fundo e duas intermediárias. Estas duas 

profundidades intermediárias foram escolhidas de acordo com o perfil de temperatura traçado 

em campo 
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FIGURA 4.5 – Garrafa Van Dorn de 3 litros. Coletas feitas em 4 profundidades. 

 

4.4. Profundímetro 

 

Para medir a profundidade nos 8 pontos georeferênciados foi utilizado um 

profundímetro da marca Speed Tech Instruments (figura 4.6). 

FIGURA 4.6 – Profundímetro utilizado para medir a profundidade do Açude Acarape do Meio nos 8 
pontos. 
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4.5 Sonda  

Durante as coletas foram efetuadas leituras dos parâmetros de qualidade da água 

nas quatro profundidades da coluna d’água. As avaliações foram realizadas com uma sonda 

(YSI – Environmental Monitoring Systems, Model: 6820-C, IN: 6820-02 e SN: 05B2770 AC CE), 

determinando, instantaneamente, os seguintes parâmetros: temperatura (ºC), concentração de 

oxigênio dissolvido (mg L-1), pH, sólidos totais dissolvidos (STD) (g L-1) e condutividade 

elétrica (mS cm-1).  

No monitoramento “in situ” preliminar no reservatório foram feitas sondagens 

verticais utilizando este equipamento portátil (sonda). O material para análise do 

comportamento dos parâmetros de qualidade da água foi obtido pelas medições realizadas por 

intermédio da sonda nos oitos pontos do açude Acarape do Meio e em 4 profundidades. Este 

açude tem grande importância para o abastecimento do distrito industrial de Maracanaú e 

também para os municípios a jusante do açude. Os pontos das sondagens foram escolhidos 

devido a existência de uma batimetria no açude, e por causa destes pontos serem 

georeferenciados a fim de caracterizar as variações dos parâmetros no espaço. Este açude 

apresenta uma topografia mais complexa, por localizar-se em região montanhosa, pois está 

relativamente protegido da ação do vento. 

Foram tomados alguns cuidados para a correta utilização da sonda de “medição ïn 

situ” (SRH-Ce/COGERH, 2001): 

• Calibração antes da utilização, de acordo com os descritos no manual do instrumento; 

• Verificou-se a integridade física dos eletrodos e sensores de medição periodicamente; 

• Os sensores (localizados na cabeça, figura 4.7), onde ficam encaixados os eletrodos de 

medição, ficaram imersos em solução condicionante específica ou em água deionizada 

para manter as membranas dos eletrodos hidratadas. No entanto, este procedimento não 

excluiu a necessidade de calibração periódica da sonda com soluções padrões para cada 

parâmetro ou solução de calibração única como descrito no manual do instrumento; 

• Teve-se o cuidado para não encostar a “cabeça” da sonda no sedimento de fundo. Este 

erro pode ser evitado através da determinação prévia da profundidade do perfil amostrado 

feito com o profundímetro (figura 4.6). Caso ocorra isto, a sonda deve ser lavada com a 

própria água do corpo d’água amostrado antes da próxima medição; 
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• Antes de se começar as medidas em um próximo ponto do mesmo corpo de água, deve-se 

rinsar a cabeça da sonda, onde ficam os eletrodos, com água destilada ou deionizada ou, 

opcionalmente, com a própria água do açude naquele ponto. 

FIGURA 4.7 – (A) Cabeçote da sonda equipada com vários sensores e (B) medição utilizando a 
sonda. Fonte: SRH-Ce/COGERH, 2001. 

  
B A 

 

4.6 Lavagem da Vidraria e das Garrafas Plásticas  

Todos os frascos utilizados de vidro foram previamente lavados para a coleta das 

amostras. Os destinados às amostras de fósforo total foram descontaminados por imersão em 

ácido clorídrico (HCL) 10%, no mínimo por duas horas, enxaguados com água destilada, 

reservados e bem tampados para serem levados a campo. Para os demais parâmetros, as 

lavagens foram feitas com o enxágüe, repetidas vezes, com a solução recomendada pela tabela 

4.2. As garrafas plásticas também foram descontaminadas com a solução recomendada pela 

tabela 4.2. 

A tabela 4.2 apresenta a temperatura de preservação, tempo de armazenamento das 

amostras de água, de acordo com o tipo de análise feito nas campanhas de monitoramento da 

qualidade d’água e as lavagens recomendadas para cada tipo de análise no açude Acarape do 

Meio. 
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Tabela 4.2 – Preservação e armazenamento das amostras de água bruta de acordo com o tipo de 
análise. Fonte: SRH-Ce/COGERH, 2001. 

Análise Frasco1 Volume 

(mL) 

Preservação Tempo Máximo 

Armazenamento 

Lavagens 

Físico-química2 FPE/FVA 1000 a 4°C 24h Soluções Ácidas 

OD FE 1000 a 4°C 16h Soluções Ácidas 

DBO FPE2/FVA 2000 a 4°C 48h Ácido Nítrico 1:1 

Nitrogênio3 FVA 1000 a 4°C 24h Ácido Clorídrico 
diluído 

Nutrientes4 FVA 1000 a 4°C 24h Ácido Clorídrico 
diluído 

Coliformes 
Fecais 

FB 200 a 4°C 24h Detergente não 
fosfatado e 
esterilizado 

Clorofila-a FPE/FVA 1000 a 4°C 24h Detergente não 
fosfatado e 
esterilizado 

Contagem 
Fitoplâncton 

FVA(I) 1000 Sem 
refrigeração 

24h Detergente e 
esterilização 

FVA- vidro âmbar (1L); FVA(I) – vidro âmbar com lugol (1L); FPE – plástico opaco (1L); FPE2 –
plástico opaco (2L); FB – bacteriológico; FE – esmerilhado. 
1 – Os frascos listados para uma mesma análise segue uma ordem de prioridade decrescente; 2 – 
Alcalinidade de Bicarbonato, Alcalinidade de Carbonato, Alcalinidade de Hidróxidos, Amônia, 
Cálcio, Cloretos, Condutividade Elétrica, Cor, Dureza Total, Ferro Total, Magnésio, Nitrato, Nitrito, 
O.D., pH, Potássio, Sódio, Sólidos Dissolvidos Totais, Sulfatos e Turbidez; 3 - Amônio, Nitrato e 
Nitrito; 4 - Nitrogênio Total, Fósforo Total e ortofosfato. 
 

Os frascos utilizados para as análises empregados na coleta das amostras estão 
ilustrados na figura seguinte: 
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A B1 B2

C D 

 

 
FIGURA 4.8 – Em sentido horário: (A) frasco de vidro âmbar; (B) tipo PET (1L e 2L); (C) de vidro 
para análise bacteriológica e (D) de tampa esmerilhada. Fonte: SRH-Ce/COGERH, 2001. 
 
 

4.7 Coleta das Amostras – Análise no Laboratório 

Em todas as amostras os frascos foram lavados com a própria água da amostra e 

logo após foram desprezados antes da primeira coleta, e por final, etiquetados. Após coleta os 

frascos foram refrigerados em uma caixa térmica (± 4°C), existente na embarcação. No 

desembarque, foram mantidas refrigeradas até a chegada ao Laboratório de Química 

Ambiental, onde foram congeladas em um freezer (-18°C), na Divisão de Química do Núcleo 

de tecnologia do Ceará (NUTEC), onde permaneceram neste estado até o momento da análise.    

• Coletas para Exames Bacteriológicos 

Os frascos de coleta para análise bacteriológica foram autoclavados, 

permanecendo tampados até a ocasião da análise. 

A coleta d’água foi feita próxima da barragem do açude (ponto 9), a 30 cm de 

profundidade (da superfície livre de água), segurando pela base o frasco, direcionando de 

modo que a boca do frasco ficasse no sentido contrário à correnteza. Logo após, o frasco foi 
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levantado até a superfície completamente cheio. Foi passada fita adesiva no mesmo para 

evitar derramamento do volume.   

 

• Coletas para Análise Físico-química  

 

As amostras para análise de variáveis físicas e químicas foram coletadas e 

armazenadas em frascos plásticos, previamente descontaminados. O frasco foi lavado de 3 a 4  

vezes com água do ponto a ser amostrado. Teve-se o cuidado de encher a garrafa 

completamente, devido às análises de alcalinidade e oxigênio dissolvido. Depois, o frasco foi 

bem tampado, vedado com fita adesiva e acondicionado em isopor com gelo. 

Estas amostras foram coletadas segundo o Guia de Coleta e Preservação de 

Amostras, editado pela CETESB, e analisadas segundo o Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater, 19o edição. 

Para a realização das análises, utilizou-se água destilada ou deionizada. Foram 

empregados reagentes P.A. (para análise), para preparo de soluções e utilização direta, em 

todas as análises dos parâmetros citados, guardando-se o máximo cuidado com o manejo e 

descontaminação de toda a vidraria utilizada. A tabela 4.3, a seguir, apresenta os métodos e as 

referências utilizadas para as análises dos parâmetros utilizados. As metodologias empregadas 

foram selecionadas ponderando diversos fatores, como: limite de detecção requerido, 

interferências da matriz, disponibilidade dos reagentes necessários à execução de cada 

método, viabilidade econômica e adaptação à realidade do laboratório. 

 

TABELA 4.3 – Metodologia empregada para a determinação dos parâmetros utilizados no Açude 
Acarape do Meio. 

Parâmetro Método Referência 

Amônia (NH4-N 
mg/L) 

4500 NH3 – C colorimétrico Nessler APHA-AWWA-WPCF, 
2006 

Nitrito (NO2-N mg/L) 4500 NO2 – B colorimétrico N-naftil APHA-AWWA-WPCF, 
2006 

Nitrato (NO3-N mg/L) Colorimétrico Salicilato Sódico J. RODIER, 1981 
Fósforo Total (P 
mg/L) 

4500 P – E colorimétrico ácido 
ascórbico 

APHA-AWWA-WPCF, 
2006 

pH (25°C) 4500 H+ B eletrométrico APHA-AWWA-WPCF, 
2006 

Cloretos (Cl mg/L) 4500 Cl-  B titulometria APHA-AWWA-WPCF, 
2006 

Nitrogênio Total (NT 
mg/L) 

Hach dr/2500 NITROGEN, total 
spectro-photometer persulfate digestion 
method 

APHA-AWWA-WPCF, 
2006 
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4.8 Principais dados Fornecidos pela COGERH 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa, foram necessários alguns parâmetros que 

foram gentilmente fornecidos pela COGERH e que foram medidos com o auxílio da sonda. 

São os seguintes dados: oxigênio dissolvido (OD), salinidade, temperatura, condutividade, pH 

e clorofila-a que foram medidos, gravados e armazenados na sonda para depois serem 

descarregados no computador. 

As amostras d’água armazenadas na garrafa tipo “Van Dorn” foram encaminhadas 

para análise no laboratório do NUTEC. Foram obtidos os seguintes dados do laboratório: 

• Análise Físico-química: Alcalinidade (bicarbonato, carbonato e hidróxido), cálcio, 

cloretos, condutividade elétrica, cor, dureza total, ferro total, magnésio, oxigênio 

dissolvido (OD), pH a 25oC, potássio, sódio, sólidos totais dissolvidos, sulfato, turbidez e 

DBO. 

• Análise de Nutrientes: fósforo total, nitrogênio e ortofosfato solúvel, nitrato, nitrito e 

nitrogênio amoniacal. 

 

4.9 Relação N/P 

 

A relação Nitrogênio total/ Fósforo total foi calculada, pois deve ser considerada 

nos processos de Eutrofização. Com este cálculo pretende-se estabelecer o fator limitante no 

processo de Eutrofização do reservatório em estudo. 

PT
NTPNlação =)/(Re                                                                                                            (4.1) 

Onde: NT é a concentração do nitrogênio total em mg/L; 

           PT é a concentração do fósforo total em mg/L. 

A concentração de nutrientes no ambiente, às vezes, pode fornecer uma indicação 

sobre a forma de limitação. Comumente o nutriente é reduzido a concentrações muito baixas, 

enquanto aqueles com menor demanda apresentam concentrações mais elevadas.  Segundo a 

literatura, algas sadias contêm aproximadamente 16 átomos de nitrogênio para cada átomo de 

fósforo, ou seja, a relação N/P = 16. Razões de nitrogênio para fósforo inferiores a 10, 

comumente indicam deficiência de nitrogênio, e razões acima de 20 indicam deficiência de 

fósforo. 
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4.10 Índice de Estado Trófico Modificado – IETM 

 

Uma outra análise realizada refere-se ao cálculo do índice de Estado Trófico IET 

para região semi-árida, desenvolvidos por Toledo et al. (1984), que propuseram uma 

modificação do IET de Carlson (1977), incluindo ainda uma expressão para o ortofosfato 

solúvel. As equações utilizadas de 4.2 a 4.4 exprimem o índice do Estado Trófico de Carlson 

Modificado (IETM): 

]
2ln

)32,80ln(
(6[10)( PTPTIETM −∗=                                                                                         (4.2) 

)]
2ln

"ln"695,004,2(6[10)"(" aClClaIETM
−−

−∗=                                                               (4.3) 

]
2ln

)67,21ln(
(6[10)( OSOSIETM −∗=                                                                                          (4.4) 

Onde:  

PT = Fósforo Total; 

“Cl-a” = “Clorofila-a”; 

OS = Ortofosfato Solúvel. 

 

Foram utilizados os três índices: IETM (PT); IETM (“Cl-a”) e IETM (OS) e, a 

seguir, calculou-se a média deste Índice (IETM) que, ao final, foi classificado de acordo com a 

tabela 4.4: 

 
TABELA 4.4 -Classificação do Estado Trófico segundo o Índice de Carlson Modificado. 

Critério Estado Trófico Classes do IET 

IET < 44 Oligotrófico 1 

44 <IET < 54 Mesotrófico 2 

54 <IET < 74 Eutrófico 3 

IET > 74 Hipereutrófico 4 

Fonte: CETESB, 2002. 
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Esta versão do índice de Estado Trófico tem-se mostrado mais adequada para a 

determinação do estado trófico em lagos de clima predominantemente tropical, segundo 

Tundisi et al.,1995, Calijuri, 1988 e Ceballos, 1995. 

 

4.11 Cálculo do Índice de Qualidade de Água – IQA 

 

Um outro índice calculado foi o IQA. Para a caracterização da qualidade da água 

utilizam-se alguns parâmetros que representam suas características físico-químicas e 

biológicas, os indicadores da qualidade da água, que representam impurezas quando 

ultrapassam certos valores estabelecidos. Estes parâmetros foram estabelecidos pela National 

Sanitation Foudantion (NSF), nos Estados Unidos, através de pesquisa de opinião junto a 

vários especialistas da área ambiental, para o desenvolvimento de um índice que indicasse a 

qualidade da água (IQA). Com isso, nove parâmetros foram considerados mais 

representativos: oxigênio dissolvido, coliformes fecais, pH, demanda bioquímica de oxigênio, 

nitrato, fosfato total, temperatura da água, turbidez e sólidos totais. Para cada parâmetro foram 

traçadas curvas médias da variação da qualidade da água em função das suas respectivas 

concentrações (FERREIRA & ALMEIDA, 2005).  

A criação do IQA baseou-se numa pesquisa de opinião junto a especialistas em 

qualidade de águas, que indicaram os parâmetros a serem avaliados, o peso relativo dos 

mesmos e a condição com que se apresenta cada parâmetro, segundo uma escala de valores 

"rating". Dos 35 parâmetros indicadores de qualidade d’água inicialmente propostos, somente 

9 foram selecionados. Para estes, a critério de cada profissional, foram estabelecidas curvas de 

variação da qualidade das águas de acordo com o estado ou a condição de cada parâmetro. 

Estas curvas de variação, sintetizadas em um conjunto de curvas médias para cada parâmetro, 

bem como seu peso relativo correspondente, são apresentados nas figuras 4.9 até 4.17 

(CETESB, 2007). 

Para cada parâmetro foi atribuído um peso, listado na tabela 4.5, de acordo com 

sua importância relativa no cálculo do IQA3. 
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Tabela 4.5 - Peso dos Parâmetros Ambientais 
Parâmetros Ambientais Peso - wi 
Oxigênio dissolvido – OD (% OD) – w1 0,17 
Coliformes fecais (NMP/100 mL) – w2 0,15 
pH – w3 0,12 
Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO (mg/L) – w4 0,10 
Nitratos (mg/L NO3) – w5 0,10 
Fosfatos (mg/L PO4) – w6 0,10 
Variação na Temperatura (ºC) – w7 0,10 
Turbidez (UNT) – w8 0,08 
Resíduos totais (mg/L) – w9 0,08 

Fonte: FERREIRA & ALMEIDA, 2005. 

 

4.11.1 IQA – CETESB 

 

Para esta pesquisa utilizou-se o índice modificado pela CETESB. O IQA 

modificado pela CETESB é calculado pelo produto ponderado das notas atribuídas a cada 

parâmetro de qualidade de água: 1) temperatura da amostra; 2) pH, 3) oxigênio dissolvido; 4) 

demanda bioquímica de oxigênio (5 dias, a 20oC); 5) coliformes fecais; 6) nitrogênio total; 7) 

fosfato total; 8) sólidos totais e 9) turbidez, de acordo com a seguinte fórmula: 

 

                                                                                                                     (4.5) ∏
=

=
n

i

Wi
iqIQA

0

Onde: 

IQA é o índice de qualidade da água, um número de 0 a 100; 

qi é a qualidade do parâmetro i-ésimo (um número de 0 a 100), obtido através da curva média 

específica de qualidade; 

wi é o peso atribuído correspondente ao i-ésimo parâmetro, em função de sua importância na 

qualidade, entre 0 e 1. 

                                                                                                                         (4.6) ∑
=

=
n

i
Wi

1
1

Onde n é 9. No caso de não se dispor do valor de algum dos 9 parâmetros, o cálculo do IQA é 

inviabilizado (CETESB, 2007). 

Os valores do índice variam entre 0 e 100, conforme especificado a seguir: 
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TABELA 4.6 - Classificação da qualidade das águas. 

Fonte: CETESB, 2001 apud PNMA, 2005. 
 

No cálculo original do IQA, pela National Sanitation Foundation dos Estados 

Unidos, considerava-se o nitrogênio nitrato. No entanto, a CETESB realizou uma adaptação 

deste índice para o nitrogênio no Estado de São Paulo, uma vez que, nesse caso, os rios se 

mostram comprometidos por esgotos domésticos, que são ricos em outras formas de 

nitrogênio, tais como o nitrogênio orgânico e o amoniacal. Sendo assim, utiliza-se a curva do 

nitrogênio, considerando o nitrogênio total. É possível aplicar a curva do nitrogênio para o 

nitrato, mas é preciso verificar se essa forma é a preponderante nos rios. Assim definido, o 

IQA reflete a interferência por esgotos sanitários e outros materiais orgânicos, nutrientes e 

sólidos (CETESB, 2007). 
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5. RESULTADOS  

 

Os resultados serão mostrados inicialmente tomando como base os pontos 

georeferenciados, correspondendo a três entradas do reservatório, uma no ponto da saída de 

captação próximo à barragem (ponto 9), uma no ponto situado próximo ao vertedouro (ponto 

8) e três pontos internos no reservatório, perfazendo um total de oito pontos amostrados. A 

análise dos resultados procederá seguindo uma sistematização onde, inicialmente, será 

apresentado o comportamento das concentrações de várias substâncias nos pontos amostrados 

ao longo do reservatório. Em seguida, será mostrado o comportamento simultâneo entre a 

“clorofila-a” x fósforo total e a “clorofila-a” x nitrogênio total. Logo após será mostrada a 

relação N/P. Finalmente, serão mostradas algumas correlações, o índice de Estado Trófico 

Modificado de Carlson para regiões semi-áridas e, por último, o IQA-CETESB Adaptado 

(Índice de Qualidade de Água). 

 

5.1 Nutrientes  

5.1.1 Nitrogênio Total 

 

Com relação ao nitrogênio foram coletadas amostras nos vários pontos 

georeferenciados no ano de 2004-2005 e no ano de 2006.  Em 2006 estas coletas foram feitas 

em diversas profundidades, de modo que fosse conhecido este parâmetro em forma de perfil. 

Para o período de 2004 a 2005, a amostra para determinação do nitrogênio total foi coletada a 

0,3m de profundidade nos oito pontos amostrados. 
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FIGURA 5.1 – Concentração de nitrogênio total no ponto 1, coletado a 0,3m de profundidade no 
período de 2004 a 2005. 
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A figura 5.1 mostra o comportamento da concentração de nitrogênio total durante 

o ano de observação no ponto 1 que representa uma entrada proveniente de zona rural. Os 

resultados mostram que a concentração varia de 1,5 mg/L, aproximadamente, em outubro de 

2004 a valores muito baixos em janeiro de 2005. Os resultados mostram uma grande variação 

deste parâmetro ao longo do tempo. É importante registrar que, em outubro de 2004, o 

reservatório se encontrava bastante seco, enquanto que em janeiro o reservatório recebeu 

contribuição proveniente de um rigoroso período chuvoso.  

 

FIGURA 5.2 - Concentração de nitrogênio total no ponto 2, coletado a 0,3m de profundidade no 
período de 2004 a 2005. 
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A figura 5.2 mostra o comportamento das concentrações de nitrogênio para o 

ponto 2 que corresponde ao eixo principal do Rio Pacoti. O resultado mostra um 

comportamento semelhante deste parâmetro em relação ao ponto 1. 
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FIGURA 5.3 - Concentração de nitrogênio total no ponto 3, coletado a 0,3m de profundidade no 
período de 2004 a 2005. 
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A figura 5.3 mostra o comportamento do nitrogênio no ponto 3 que corresponde a 

uma contribuição proveniente da cidade de Palmácia, onde inexiste um sistema de tratamento 

de esgoto. Neste caso, as concentrações de nitrogênio total têm um comportamento diferente 

dos outros dois pontos. Este comportamento pode ser atribuído à ausência de sistema de 

tratamento de esgoto naquela cidade. Seus valores oscilam entre 1,5 e valores próximos de 

zero, em diferentes períodos do ano.  

FIGURA 5.4 - Concentração de nitrogênio total no ponto 4, coletado a 0,3m de profundidade no 
período de 2004 a 2005. 
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As figuras 5.4, 5.5 e 5.6 correspondem ao comportamento das concentrações nos 

pontos 4, 5 e 6. Através destas figuras verificou-se um comportamento muito semelhante do 

nitrogênio total, onde este parâmetro varia aproximadamente 1,5 mg/L  no mês de outubro a 

valores próximos de 0,3 mg/L no resto do ano. 

FIGURA 5.5 - Concentração de nitrogênio total no ponto 5, coletado a 0,3m de profundidade no 
período de 2004 a 2005. 
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FIGURA 5.6 - Concentração de nitrogênio total no ponto 6, coletado a 0,3m de profundidade no 
período de 2004 a 2005. 
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As figuras 5.7 e 5.8 mostram as concentrações do nitrogênio total nos pontos 8 e 9. 

As concentrações no ponto 8 se comportaram da mesma maneira que nos demais pontos. 

Enquanto que a concentração no ponto 9 o resultado é mais oscilante. Isto é causado pela 

posição do ponto 9 (próximo da barragem), que é um ponto de encontro de todas as 

contribuições no reservatório. Assim, pode-se considerar este ponto como um local 
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convergente. Os resultados mostram que, próximo de março de 2005, houve uma grande 

afluência deste nutriente no aflúvio. Este valor atingiu o ponto 9 no dia 11/04/2005, fazendo 

com que a sua concentração atingisse o valor, aproximadamente, de 1,5 mg/L. 

FIGURA 5.7 - Concentração de nitrogênio total no ponto 8, coletado a 0,3m de profundidade no 
período de 2004 a 2005. 
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FIGURA 5.8 - Concentração de nitrogênio total no ponto 9, coletado a 0,3m de profundidade no 
período de 2004 a 2005. 
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Para verificar o perfil do nitrogênio total foram coletadas amostras durante o ano 

de 2006 em três campanhas. As figuras 5.9 e 5.10 mostram os perfis de concentrações do 

nitrogênio em todos os pontos de coleta no açude Acarape do Meio. Através destas figuras 

verifica-se que este parâmetro, tanto no que diz respeito ao tempo, quanto à profundidade, 

apresenta um comportamento bastante irregular, o que comprova as dificuldades para se tentar 

fazer qualquer tipo de previsão em relação ao comportamento da qualidade da água neste 

reservatório.  
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FIGURA 5.9 (A), (B), (C) e (D) – Perfis das concentrações de nitrogênio total nos pontos 1, 2, 3, 4, 
todos em seqüência, coletados no período de 2006 em três campanhas, nos dias 22/04/2006, 
29/05/2006 e 04/07/206, no açude Acarape do Meio. 
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O aumento na concentração de nitrogênio no hipolímnio causa alterações na 

composição química do detrito particulado que ocorrem durante o processo de decomposição. 

Este aumento se deve ao alto teor de nitrogênio das bactérias, fungos, diatomáceas, perifíticas 

e da microfauna que colonizam os detritos. Em consequência da colonização destes 

organismos, em poucos dias o teor de nitrogênio pode alcançar 200% do valor inicial 

(ESTEVES & BARBIERE, 1983). Isto pode ser observado no hipolímnio das figuras 5.9 (C), 

5.10 (B) e 5.10 (C), do dia 29/05/06 para o dia 04/07/06. O resultado final é uma elevação 

considerável do valor  nutritivo do detrito, o que é fundamental para o aproveitamento pelos 

organismos detritívoros, evidenciado por Oláh, 1972. 

FIGURA 5.10 (A), (B), (C) e (D) – Perfis das concentrações de nitrogênio total nos pontos 5, 6, 8, 9, 
todos em seqüência, coletados no período de 2006 em três campanhas, nos dias 22/04/2006, 
29/05/2006 e 04/07/206, no açude Acarape do Meio. 
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5.1.2 Nitrato (NO-

3), Nitrito (NO-
2) e Nitrogênio Amoniacal (NH3,4)  

 

As figuras 5.11 (A), 5.11 (B) e 5.11 (C) mostram o comportamento das 

concentrações de nitrito (NO2
-), nitrato (NO3

-) e nitrogênio amoniacal (NH3,4) na entrada do 

ponto 2, que representa o eixo principal do Rio Pacoti. A concentração de nitrogênio 

amoniacal engloba as duas formas: íons de amônio NH4
+ e amônia NH3. Os resultados 

mostram um comportamento bastante irregular destes parâmetros. Fato este que mostra uma 

significativa oscilação no estado trófico deste reservatório pois, enquanto as figuras 5.11 (A) e 

(B) classificam-se como oligotróficos de acordo com as concentrações de nitrito e nitrato, o 

nitrogênio amoniacal, figura 5.11 (C), já indica, de acordo com a tabela 5.1, como sendo 

mesotrófico (VOLLENWEIDER, 1968). 

Na figura 5.11 (C) registra-se para o dia 20/10/2004 concentração de nitrogênio 

amoniacal maior do que 1,5 mg/L. Segundo Trussel, 1972, quando a concentração de 

nitrogênio amoniacal atinge 0,25 mg/L, ou superior a isto, afeta o crescimento de peixe, 

embora a concentração letal (que mata 50% dos indivíduos) seja consideravelmente superior 

(=0,50 mg/L). Para atingir estes níveis deve ocorrer, simultaneamente, elevados valores de pH 

(>9,0), temperatura (> 26°C) e baixos valores do potencial de oxi-redução, o que não foi 

verificado com relação ao pH, mas serve de alerta para um monitoramento ostensivo. Em 

outras palavras, o cenário apresentado mostra um risco considerável de altas taxas de 

mortandade de peixes. 

As figuras 5.12 (A), 5.12 (B) e 5.12 (C) mostram o comportamento destes 

parâmetros (em seqüência: nitrito (NO2
-), nitrato (NO3

-) e nitrogênio amoniacal (NH3,4)), em 

função da profundidade para o ano de 2006, neste mesmo ponto. Os resultados mostram que 

os comportamentos destas substâncias ao longo da profundidade também se comportam de 

forma bastante variada.  Os resultados também mostram ainda uma forte mudança nos valores 

das concentrações para diferentes épocas do ano. Um fato importante a ser notado é que, 

quando se toma o perfil destas concentrações, não se verifica um comportamento homogêneo 

para estes parâmetros em diferentes épocas do ano. 

 
TABELA 5.1 – Classificação de lagos segundo as diferentes formas de compostos nitrogenados. 

Tipos de Reservatórios Nitrogênio Amoniacal 
(mg/L) 

Nitrato(mg/L) Nitrito (mg/L) 

Oligotrófico 0,0-0,3 0,0-1,0 0,0-0,5 
Mesotrófico 0,3-2,0 1,0-5,0 0,5-5,0 
Eutrófico 2,0-15,0 5,0-50,0 5,0-15,0 

Fonte: (VOLLENWEIDER, 1968). 
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FIGURA 5.11 (A), (B) e (C) - Concentrações em seqüência: nitrito (NO2
-), nitrato (NO3

-) e nitrogênio 
amoniacal (NH3,4) no ponto 2, coletado a 0,3m de profundidade no período de 2004 a 2005, no 
Reservatório Acarape do Meio. 
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FIGURA 5.12 (A), (B) e (C) - Perfis das Concentrações em seqüência: nitrito (NO2
-), nitrato (NO3

-) e 
nitrogênio amoniacal (NH3,4)  no ponto 2, coletado para o período chuvoso de 2006, no Reservatório 
Acarape do Meio. 
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As figuras 5.13 (A) e (B) mostram os perfis de concentração de nitrito e nitrato 

para o ponto 1, que representa uma entrada de zona rural. É importante lembrar que a 

montante desta entrada existem atividades agropastoris, onde se presume que haja uma grande 

contribuição destes parâmetros para o reservatório. Os resultados das análises mostram um 

comportamento variado destes parâmetros em relação a profundidade e em diferentes épocas 

do ano. É importante notar que o dia 22/04/2006 encontrava-se bastante chuvoso, o que altera 

significativamente estes resultados.  

As figuras 5.14 (A), 5.14 (B) e 5.14 (C) mostram os seguintes parâmetros: 

nitrito, nitrato e nitrogênio amoniacal no ponto 4 para o período do ano de 2004. Os 

resultados mostram que o padrão de variação destes parâmetros continuam o mesmo, com 

forte variação ao longo do ano. O resultado mostra ainda que, neste ponto, suas águas sofrem 

forte influência das margens. O nitrito sofre uma variação de 1,7 mg/L a próximo de 0 mg/L, 

no final de outubro de 2004. 
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FIGURA 5.13 (A) e (B) - Perfis das Concentrações em seqüência: nitrito (NO2
-) e nitrato (NO3

-) no 
ponto 1, coletado para o período chuvoso de 2006, no Reservatório Acarape do Meio. 
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FIGURA 5.14 (A), (B) e (C) - Concentrações em seqüência: nitrito (NO2
-), nitrato (NO3

-) e nitrogênio 
amoniacal (NH3,4) no ponto 4, coletado a 0,3m de profundidade, no período do ano de 2004, no 
Reservatório Acarape do Meio. 
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As figuras 5.15 (A), 5.15 (B) e 5.15 (C) mostram os resultados destes parâmetros 

obtidos para o ponto 6. Este resultado mostra, como no caso anterior, a influência das 

margens na qualidade da água nesta localidade do reservatório. Entretanto, esses resultados 

mostram que é prematuro estabelecer qualquer conceito conclusivo na qualidade da água 

deste reservatório, tomando como base esses dois pontos. 
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FIGURA 5.15 (A), (B) e (C) - Concentrações em seqüência: nitrito (NO2
-), nitrato (NO3

-) e nitrogênio 
amoniacal (NH3,4) no ponto 6, coletado a 0,3m de profundidade, no período do ano de 2004, no 
Reservatório Acarape do Meio. 
 

As figuras 5.16 (A), 5.16 (B) e 5.16 (C) mostram esses parâmetros para os anos 

de 2001/2002 no ponto 9 (próximo à barragem). Enquanto que as figuras 5.17 (A), 5.17 (B) e 

5.17 (C) mostram os mesmos parâmetros para os anos de 2004/2005. Os resultados mostram 

que nos últimos anos de 2004/2005 aumentou, consideravelmente, as concentrações de nitrito 

e de nitrogênio amoniacal nesse ponto. 
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FIGURA 5.16 (A), (B) e (C) - Concentrações em seqüência: nitrito (NO2
-), nitrato (NO3

-) e nitrogênio 
amoniacal (NH3,4) no ponto 9, que está localizado próximo à barragem, coletado a 0,3m de 
profundidade, no período do ano de 2001 a 2002, no Reservatório Acarape do Meio. 
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As figuras 5.18 (A) e 5.18 (B) mostram os perfis do nitrito e do nitrato para o ano 

de 2006 no ponto 9 (próximo à barragem). O resultado mostra o comportamento bem 

diferenciado deste parâmetro para diferentes épocas do ano. 
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FIGURA 5.17 (A), (B) e (C) - Concentrações em seqüência: nitrito (NO2
-), nitrato (NO3

-) e nitrogênio 
amoniacal (NH3,4) no ponto 9, que está localizado próximo à barragem, coletado a 0,3m de 
profundidade, no período do ano de 2004 a 2005, no Reservatório Acarape do Meio.  
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FIGURA 5.18 (A) e (B) - Perfis das Concentrações em seqüência: nitrito (NO2
-) e nitrato (NO3

-) no 
ponto 9, coletado para o período chuvoso de 2006, no Reservatório Acarape do Meio. 
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5.1.3 Fósforo Total e Ortofosfato Solúvel 

 

Uma outra análise realizada foi com relação ao comportamento do fósforo total e 

ortofosfato solúvel. Nestas análises foram observados dados do fósforo total nos diversos 

pontos de coletas no período de 2001 a 2006, coletado a 0,3m de profundidade. As figuras 

5.19 (A) e 5.19 (B) mostram o comportamento do fósforo total no período de 2001 a 2005 no 

ponto 1. Este parâmetro tem comportamento semelhante ao nitrogênio total, em outras 

palavras, com relação ao comportamento irregular devido a significativas variações. 

 

FIGURA 5.19 (A) e (B) - Concentrações de fósforo total no ponto 1, que está localizado próximo à 
Genipapo, zona rural, coletado a 0,3m de profundidade, no período do ano de 2001 a 2002 e 2004 a 
2005, no Reservatório Acarape do Meio. 
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As figuras 5.20 (A) e 5.20 (B) mostram os perfis do fósforo total e do ortofosfato 

solúvel neste ponto 1 para o ano de 2006. Os resultados mostram padrões bem diferenciados 

para estes dois parâmetros. O ortofosfato solúvel cresce com a profundidade e diminui com o 

período chuvoso. Já o fósforo total não tem um padrão tão regular como o outro. Observou-se 

um hipolímnio rico em fósforo total e ortofosfato solúvel. Alguns reservatórios, ricos em 

nutrientes, no hipolímnio apresentam recirculação capaz de manter condições eutróficas por 

longos períodos, mesmo após a redução de cargas externas. Isso ocorre, principalmente, 

quando o hipolímnio anóxico perde a sua capacidade de tamponamento. Então, com o 

hipolímnio sem oxigênio e, sobretudo em anaerobiose, condição esta observada 

freqüentemente em valores de potencial de oxi-redução muito negativos, os nutrientes são 

liberados do sedimento para a coluna d’água. Estas características são freqüentemente 

encontradas na parte inferior da coluna d’água, especialmente quando esta se encontra 

estratificada termicamente e o íon ferro encontra-se reduzido (Fe+2, ferroso). Nestas condições 

não ocorre precipitação de fosfato pelo ferro, permanecendo, portanto, solúvel (ESTEVES, 

1988). 

 
 

FIGURA 5.20 (A) e (B) - Perfis das Concentrações em seqüência: fósforo total e ortofosfato solúvel 
no ponto 1, coletado para o período chuvoso de 2006, no Reservatório Acarape do Meio. 
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As figuras 5.21 (A), 5.21 (B), 5.22 (A) e 5.22 (B) mostram o comportamento do 

fósforo total e do ortofosfato solúvel no ponto 2, que representa, neste ponto, afluência do Rio 

Pacoti com forte influência urbana vinda das cidades de Guaramiranga e Pacoti, localizadas a 

montante desta entrada. O resultado mostra, nesta entrada, uma significativa contribuição 

destes parâmetros provenientes do Rio Pacoti. Segundo Sallas & Martino, 1991, um 

reservatório é classificado como eutrófico em relação ao fósforo total, quando este 
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reservatório atinge concentrações em torno de 0,119 mg/L. Como visto na figura 5.21 (A), 

verifica-se que ficou bastante tempo neste estado trófico durante os anos de 2001 e 2002. De 

acordo com Tundisi, 2001, o aumento da taxa de fotossíntese, devido ao maior crescimento 

das plantas por causa da grande concentração de fósforo, pode aumentar a invasão de dióxido 

de carbono proveniente da atmosfera. O enriquecimento com o fósforo pode reduzir a relação 

entre o nitrogênio e o fósforo, podendo favorecer o crescimento de cianobactéria fixadora de 

nitrogênio. Grandes volumes de biomassa de plantas geradas pelo enriquecimento com 

fósforo podem ter maior taxa de respiração e desenvolver águas podres, ou anóxica, em 

grandes áreas do reservatório.  

 
TABELA 5.2 - Classificação de reservatórios de acordo com fósforo total e “clorofila-a”. 

Trofia P total (mg/L) “Clorofila-a” (ug/L) 
Oligotrófico 0,021 3,6 
Mesotrófico 0,040 6,7 

Eutrófico 0,119 17,4 
Fonte: SALLAS & MARTINO, 1991. 

O ortofosfato solúvel assume maior relevância de todas as formas do fósforo, por 

ser a principal forma de fosfato assimilada pelos vegetais aquáticos. Desta maneira, a sua 

quantificação em pesquisas limnológicas torna-se indispensável. 

 

 

FIGURAS 5.21 (A) e (B) - Concentrações de fósforo total no ponto 2, que recebe contribuição do Rio 
Pacoti, proveniente de zona urbana, coletado a 0,3m de profundidade, no período dos anos de 2001 a 
2002 e 2004 a 2005, no Reservatório Acarape do Meio. 
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FIGURA 5.22 (A) e (B) - Concentrações de Ortofosfato solúvel no ponto 2, que recebe contribuição 
do Rio Pacoti, proveniente de zona urbana, coletado a 0,3m de profundidade, no período de 2001 a 
2002 e 2004 a 2005, no Reservatório Acarape do Meio. 
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Já as figuras 5.23 (A) e 5.23 (B) mostram o comportamento dos perfis destes 

parâmetros no ano de 2006, no ponto 2. O resultado mostra que o ortofosfato solúvel tem um 

comportamento mais homogêneo do que o fósforo total. 
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FIGURA 5.23 (A) e (B) - Perfis das Concentrações em seqüência: fósforo total e ortofosfato solúvel 
no ponto 2, coletado para o período chuvoso de 2006, no Reservatório Acarape do Meio. 
 

As figuras 5.24 (A), 5.24 (B), 5.25 (A) e 5.25 (B) mostram as contribuições de 

ortofosfato solúvel e fósforo total no ponto 3. Este ponto recebe afluentes provenientes da 

cidade de Palmácia, que atualmente se encontra sem sistema de tratamento de esgoto. Os 

resultados mostram que, no ano de 2005, as concentrações de ortofosfato solúvel e do fósforo 
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total para este ponto, caíram consideravelmente, mas o fósforo total permaneceu com seu 

comportamento inalterado dos anos anteriores. 

 

FIGURA 5.24 (A) e (B) - Concentrações de Ortofosfato solúvel no ponto 3, que recebe contribuição 
proveniente de zona urbana, Município de Palmácia, coletado a 0,3m de profundidade, no período de 
2001 a 2002 e 2004 a 2005, no Reservatório Acarape do Meio. 
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FIGURA 5.25 (A) e (B) - Concentrações de fósforo total no ponto 3, que recebe contribuição de zona 
urbana, Município de Palmácia, coletado a 0,3m de profundidade, no período de 2001 a 2002 e 2004 a 
2005, no Reservatório Acarape do Meio. 
 

As figuras 5.26 (A), 5.26 (B), 5.27 (A) e 5.27 (B) mostram esses parâmetros no 

ponto 4, que é um ponto localizado próximo às margens. Como anteriormente, os resultados 

mostram que o ortofosfato solúvel e o fósforo total caíram no ano de 2005. 
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FIGURA 5.26 (A) e (B) - Concentrações de Ortofosfato solúvel no ponto 4, localizado próximo à 
margem direita, coletado a 0,3m de profundidade, no período de 2001 a 2002 e 2004 a 2005, no 
Reservatório Acarape do Meio. 
 
 

FIGURA 5.27 (A) e (B) - Concentrações de fósforo total no ponto 4, localizado próximo à margem 
direita, coletado a 0,3m de profundidade, no período dos anos de 2001/2002 e 2004/2005, no 
Reservatório Acarape do Meio. 
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FIGURA 5.28 (A) e (B) - Perfis das Concentrações em seqüência: fósforo total e ortofosfato solúvel 
no ponto 4, coletado para o período chuvoso de 2006, no Reservatório Acarape do Meio. 
 

As figuras 5.28 (A) e 5.28 (B) mostram o perfil do fósforo total e do ortofosfato 

solúvel, no ano de 2006, para este mesmo ponto 4. Os resultados mostram que o ortofosfato 

cresceu com a profundidade, mas o fósforo total tem um comportamento diferenciado. 

Apenas em maio de 2006, com o aumento do período chuvoso, notou-se o crescimento com a 

profundidade, mas nas demais datas de coletas este processo não ocorreu. 

As figuras 5.29 (A), 5.29 (B), 5.30 (A) e 5.30 (B) mostram as concentrações 

desses parâmetros no ponto 5, que se localiza no centro do reservatório. Os resultados 

confirmam a queda dessas concentrações no ano de 2005. Estes resultados são observados em 

outros pontos. 

FIGURA 5.29 (A) e (B) - Concentrações de fósforo total no ponto 5, localizado no centro do 
reservatório, coletado a 0,3m de profundidade, no período dos anos de 2001/2002 e 2004/2005, no 
Reservatório Acarape do Meio. 
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FIGURA 5.30 (A) e (B) - Concentrações de Ortofosfato solúvel no ponto 5, localizado no centro do 
reservatório, coletado a 0,3m de profundidade, no período dos anos de 2001/2002 e 2004/2005, no 
Reservatório Acarape do Meio. 
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As figuras 5.31 (A), 5.31 (B), 5.32 (A) e 5.32 (B) mostram os resultados das 

concentrações do ortofosfato solúvel e do fósforo total no ponto 9 (próximo à barragem). Os 

resultados confirmam aqueles obtidos nos pontos anteriores. Ou seja, com relação ao ano de 

2005, as concentrações desses parâmetros caíram bastante. O sistema se comportou até o ano 

de 2005 bastante natural. Este nutriente não ultrapassou a 0,30 mg/L.  
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FIGURA 5.31 (A) e (B) - Concentrações de fósforo total no ponto 9, localizado próximo à barragem, 
coletado a 0,3m de profundidade, no período dos anos de 2001/2002 e 2004/2005, no Reservatório 
Acarape do Meio. 
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FIGURA 5.32 (A) e (B) - Concentrações de Ortofosfato solúvel no ponto 9, localizado próximo à 
barragem, coletado a 0,3m de profundidade, no período dos anos de 2001/2002 e 2004/2005, no 
Reservatório Acarape do Meio. 
 

As figuras 5.33 (A) e 5.33 (B) mostram os perfis desses parâmetros no ponto 9 

(localizado próximo à barragem). Os resultados mostram que, em média, as concentrações de 

fósforo total na vertical (perfil) crescem com a profundidade, assim como o ortofosfato 

solúvel, mostrando um padrão que indica uma tendência a atingir o processo de Eutrofização. 
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FIGURA 5.33 (A) e (B) - Perfis das Concentrações em seqüência: fósforo total e ortofosfato solúvel 

no ponto 9, coletado para o período chuvoso de 2006, no Reservatório Acarape do Meio. 
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5.1.4 Clorofila-a  

Uma outra análise realizada nesta pesquisa se refere a “clorofila-a”. Destes 

parâmetros foram obtidas amostras dos mesmos pontos anteriores e enviadas para o 

laboratório do NUTEC que procedeu às análises. 

As figuras 5.34 (A) e 5.34 (B) mostram o comportamento da “clorofila-a” nos anos 

de 2001 a 2005 no ponto 1, enquanto que a figura 5.35 mostra o perfil da “clorofila-a” no 

ponto 1. Os resultados mostram que a “clorofila-a” tem o comportamento bastante variado 

nos anos de 2001/2002 e 2004/2005. Em 2006 a “clorofila-a” teve o seu valor médio baixo, 

em torno de 7,5 ug/L, aumentando consideravelmente na segunda coleta. No ponto 1 e 2, 

observou-se a presença de macrófitas aquáticas no final do período chuvoso e início da 

estiagem, o que é  confirmado por uma alta concentração de clorofila-a na superfície para o 

dia 03/07/2006. 

É importante notar que na primeira campanha (24/04/2006) houve um problema 

com a sonda e os dados foram perdidos (Figura 5.35). Os resultados mostram que, com 

relação a este parâmetro, o reservatório está razoavelmente distribuído por camadas, ou seja, 

na superfície; no dia (29/05/2006) de coleta, a clorofila-a estava muito próximo de zero, tanto 

nos pontos 1, 2 (figuras 5.35 e 5.37) e 3 (figura 5.39), quanto no ponto 9 (figura 5.41). Já no 

outro dia de coleta (03/07/2006) a clorofila-a no P9 (figura 5.43) atingiu valores próximo de 

50 μg/L, o que caracteriza uma grande atividade fitoplanctônica.  
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FIGURA 5.34 (A) e (B) - Concentração de “clorofila-a” no ponto 1, localizado em Genipapo, zona 
rural, coletado a 0,3m de profundidade, no período dos anos de 2001/2002 e 2004/2005, no 
Reservatório Acarape do Meio. 
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FIGURA 5.35 - Perfil da Concentração de “clorofila-a” no ponto 1, coletado por sonda para o período 
chuvoso de 2006, no Reservatório Acarape do Meio. 
 

As figuras 5.36 (A) e 5.36 (B) mostram o comportamento da “clorofila-a” nos anos 

de 2001/2002 e 2004/2005 no ponto 2 que é a entrada do reservatório que vem do Rio Pacoti. 

É importante verificar que seus valores variam em torno de 5 a próximo de 30 μg/L. Os 

resultados mostram que a “clorofila-a” neste ponto tem comportamento muito próximo do 

ponto 1, figura 5.34 (A), e bastante diferente do ponto 3, figura 5.38 (B). A figura 5.37 mostra 

o perfil da “clorofila-a”, neste ponto, para o período chuvoso do ano de 2006 e permite uma 

conclusão interessante: o comportamento deste parâmetro depende sistematicamente das 

condições hidrológicas deste reservatório. Por exemplo: em maio de 2006, a concentração 

média do perfil de “clorofila-a” no ponto 2 é aproximadamente 8 ug/L, enquanto que em 

setembro, no período de estiagem, este valor sobe para valores próximos de 38 ug/L. Aí 

também verificou-se a presença de macrófitas aquáticas, sendo responsável pelo aumento da 

clorofila-a na superfície do reservatório. 
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FIGURA 5.36 (A) e (B) - Concentração de “clorofila-a” no ponto 2, coletado a 0,3m de profundidade, 
no período dos anos de 2001/2002 e 2004/2005, no Reservatório Acarape do Meio. 
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FIGURA 5.37 - Perfil da Concentração de “clorofila-a” no ponto 2, coletado por sonda para o período 
chuvoso de 2006, no Reservatório Acarape do Meio. 
 

As figuras 5.38 (A), 5.38 (B) e 5.39 mostram o padrão de “clorofila-a” no ponto 3, 

que é uma afluência proveniente do Município de Palmácia. Os resultados confirmam os 

obtidos para o ponto 2. 

No ponto 3, figura 5.38 (B), entre outubro de 2004 a janeiro de 2005, a 

concentração no ponto 3 de clorofila-a ficou próxima de 30 μg/L, caindo em seguida para em 

torno de 5μg/L. Já no ponto 2, figura 5.36 (B), este parâmetro teve uma grande oscilação até 

janeiro de 2005, variando entre 5 a 30 μg/L de forma quase periódica. Isto pode ser explicado 

considerando que os pontos 2 e 3 são aflúvios e que, certamente, sofrem ao longo do seu 
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percurso diferentes contribuições de nutrientes, o que causa diferentes níveis de atividades 

fitoplanctônicas. 
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FIGURA 5.38 (A) e (B) - Concentração de “clorofila-a” no ponto 3, coletado a 0,3m de profundidade, 
no período dos anos de 2001/2002 e 2004/2005, no Reservatório Acarape do Meio. 
 
 

FIGURA 5.39 - Perfil da Concentração de “clorofila-a” no ponto 3, coletado por sonda para o período 
chuvoso de 2006, no Reservatório Acarape do Meio. 
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As figuras 5.40 (A), 5.40 (B) e 5.41 mostram a clorofila-a no ponto 4, que se 

localiza próximo às margens deste reservatório. Os resultados confirmam a forte dependência 

deste parâmetro com relação aos processos hidrológicos do reservatório 
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FIGURA 5.40 (A) e (B) - Concentração de “clorofila-a” no ponto 4, coletado a 0,3m de profundidade, 
no período dos anos de 2001/2002 e 2004/2005, no Reservatório Acarape do Meio. 
 

FIGURA 5.41 - Perfil da Concentração de “clorofila-a” no ponto 4, coletado por sonda para o período 
chuvoso de 2006, no Reservatório Acarape do Meio. 
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Para avaliar o comportamento da “clorofila-a” nas proximidades da barragem, 

foram realizadas análises desse parâmetro no ponto 9, durante os anos de 2001 a 2006.Os 

resultados mostram, através das figuras 5.42 (A) e 5.42 (B), que a “clorofila-a” tem seu 

comportamento controlado pelos processos hidrológicos do reservatório; mas nos anos de 

2004 a 2005 seu comportamento ficou mais harmônico com relação à oscilação. A figura 5.42 
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(A) mostra um comportamento muito oscilante entre 2,5 a 20,0 μg/L, mostrando, assim, uma 

alternância de atividades fitoplanctônica neste ponto. 
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FIGURA 5.42 (A) e (B) - Concentração de “clorofila-a” no ponto 9, coletado a 0,3m de 
profundidade, no período dos anos de 2001/2003 e 2004/2005, no Reservatório Acarape do Meio. 
 

A figura 5.43 mostra o perfil da “clorofila-a” no ponto 9. Nela pode-se verificar 

claramente que no mês de maio, período de chuva, seu valor médio estava em torno de 20 

ug/L crescendo com a profundidade. Mas no mês de julho, em pleno período de estiagem, a 

“clorofila-a” tem seu valor médio de 35 ug/L e diminui sempre com a profundidade. Esse 

resultado mostra o comportamento regular, pois no período do início da estiagem o 

reservatório estava com a “clorofila-a” significativa, confirmando a influência do período 

chuvoso/seco sobre este parâmetro. 
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FIGURA 5.43 - Perfil da Concentração de “clorofila-a” no ponto 9, coletado por sonda para o período 
chuvoso de 2006, no Reservatório Acarape do Meio. 
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5.1.5 Relações e Correlações: “Clorofila-a” x Fósforo Total e “Clorofila-a” x Nitrogênio 

Total 

 

Para verificar a relação entre “clorofila-a” x fósforo total e “clorofila-a” x 

nitrogênio total foram montados os gráficos das figuras 5.44 (A) e 5.44 (B) e calculadas as 

correlações entre esses parâmetros, que são mostrados nas figuras 5.45 (A) e 5.45 (B) para o 

ponto 1. Através da figura 5.44 (A) e 5.44 (B) verifica-se que a clorofila-a, o fósforo total e o 

nitrogênio total não têm um comportamento uniforme. 

 

FIGURA 5.44 (A) e (B) - Relação entre “clorofila-a” x fósforo total e “clorofila-a” x nitrogênio total 
no ponto 1, para os períodos de 2001/2002 e 2004/2005, no reservatório Acarape do Meio. 
 

Suas correlação são mostradas nas figuras 5.45 (A) e 5.45 (B) que, por sinal, são 

muito baixas. 
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As figuras 5.46 (A) e 5.46 (B) mostram a relação da “clorofila-a” e do fósforo total 

para o ponto 2, nos anos de 2001/2005. Os resultados confirmam o que foi dito anteriormente. 

Por exemplo, no ponto 2, nos anos de 2004/2005, as concentrações de fósforo total foram 

baixas a partir de outubro de 2004 até agosto de 2005. A figura 5.48 (A) mostra a correlação 

entre o fósforo total x “clorofila-a” e comprova que esta é muito baixa. Segundo Esteves, 

1988, a concentração de fósforo total em lagos tropicais está, ao contrário de lagos 

temperados, mais relacionada com a concentração de oxigênio e o regime de estratificação 

térmica, do que com a sua produtividade primária fitoplanctônica. Isto pode explicar o 

porquê, nas figuras 5.45 (A) e 5.48 (A), da correlação de fósforo total e “clorofila-a” se dão 

tão baixa. Neste caso não há correlação significativa. 
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FIGURA 5.45 (A) e (B) - Correlação entre “clorofila-a” x fósforo total e “clorofila-a” x nitrogênio 
total no ponto 1, para os períodos de 2001/2005 e 2004/2005, no reservatório Acarape do Meio . 
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FIGURA 5.46 (A) e (B) - Relação entre “clorofila-a” x fósforo total no ponto 2, para os períodos de 
2001/2002 e 2004/2005, no reservatório Acarape do Meio. 
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As figuras 5.47 e 5.48 (B) mostram a relação e a correlação do nitrogênio total x 

“clorofila-a” para o período de 2004/2005, no ponto 2. Neste caso, os padrões de 

comportamento entre esses dois parâmetros continuam muito independentes, considerando 

que a correlação linear entre os mesmos é de R2= 0,0606. 
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FIGURA 5.47 - Relação entre “clorofila-a” x nitrogênio total no ponto 2, para o período de 
2004/2005, no reservatório Acarape do Meio. 
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FIGURA 5.48 (A) e (B) - Correlação entre “clorofila-a” x fósforo total e “clorofila-a” x nitrogênio 
total no ponto 2, para os períodos de 2001/2002 e 2004/2005, no reservatório Acarape do Meio. 
 

5.1.6 Temperatura  

 

As temperaturas foram medidas para várias profundidades em 8 diferentes pontos 

no reservatório Acarape do Meio. A figura 5.49 (A) mostra o perfil de temperatura para o 

período de 2002/2003, no reservatório em estudo, no ponto 9. Os resultados mostram que, ao 

longo do ano, a temperatura na superfície varia de 26°C a 29°C e que seus perfis mostram que 

há uma estratificação considerável neste reservatório. Segundo Esteves, 1988, em 

ecossistemas aquáticos com níveis de temperaturas elevadas (superiores a 20°C), não há 

necessidade de grandes diferenças de temperatura entre as sucessivas camadas para que se 

processe a estratificação térmica da coluna d’água. Este fenômeno é observado 

freqüentemente em lagos tropicais e subtropicais, onde se evidenciam estratificações estáveis, 

mesmo com reduzida diferença de temperatura entre as camadas que formam a coluna d’água. 

Por exemplo: no fundo deste reservatório (profundidade de 20 m) a temperatura média gira 

em torno de 26°C. Enquanto que na superfície a sua variação está em torno de 27°C. Assim, 

conclui-se que este reservatório localizado em região tropical se estratifica, mesmo com 

reduzida diferença de temperatura entre o epilímnio e o hipolímnio. 
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FIGURA 5.49 (A) e (B) - Perfis de temperatura da água no ponto 9, coletado para o período do ano de 
2002 em (A) e para o dia 24/09/2003 em vários horários em (B), no Reservatório Acarape do Meio. 
 

A figura 5.49 (B) mostra o valor da temperatura no dia 29/09/2003, medido hora a 

hora. Os resultados mostram que, neste dia, a variação praticamente não se modificou ao 

longo do dia, ou seja, a 20m a temperatura média permaneceu em torno de 26°C. 

A figura 5.50 mostra o perfil da temperatura no ponto 9 para o ano de 2006 em 3 

campanhas: nos dias 24/04/2006, 29/05/2006 e 03/07/2006. É importante lembrar que o dia 

24/05/2006 foi chuvoso e os demais foram dias quentes e sem chuva. Pode-se observar que a 

variação de temperatura, ao longo da profundidade, foi pequena com variação menor do que 

3°C em qualquer situação. É possível que nos períodos secos haja gradiente de temperatura 

mais significativo. 

Os resultados comprovam aqueles analisados anteriormente. Ou seja, não há grandes 

variações de temperatura no reservatório em estudo. Este resultado pode ser explicado pela 

localização geográfica do açude, pois se localiza em regiões montanhosas. 

As figuras 5.51 (A) e 5.51 (B) mostram os perfis de temperatura na entrada 1 do 

reservatório, para os anos de 2001/2002. Os resultados mostram que a temperatura média do 

ano de 2001 caiu mais do que no ano de 2002. Mas este resultado, comprovadamente, não 

altera os aspectos de qualidade da água no reservatório. 
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FIGURA 5.50 - Perfil de temperatura da água no ponto 9, coletado para o período chuvoso do ano de 
2006, no Reservatório Acarape do Meio. 
 

FIGURA 5.51 (A) e (B) - Perfis de temperatura da água no ponto 1, coletado para o período do ano de 
2001 em (A) e do ano de 2002 em (B),  no Reservatório Acarape do Meio. 
 

As figuras 5.52 (A) e 5.52 (B) mostram os perfis de temperatura para o ponto 2, 

que representa a contribuição que vem do Rio Pacoti. Os resultados mostram que as alterações 

são muito pequenas, como anteriormente. 
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FIGURA 5.52 (A) e (B) - Perfis de temperatura da água no ponto 2, coletado para o período do ano de 
2001 em (A) e do ano de 2002 em (B),  no Reservatório Acarape do Meio. 
 

As figuras 5.53 (A) e 5.53 (B) mostram os perfis de temperatura para os anos de 

2001 e 2002 no ponto 3. Neste caso, a temperatura média dos perfis apresenta uma ligeira 

elevação com relação aos outros pontos. Este fato pode ser causado pela presença de efluentes 

nas águas que entram no ponto 3, provenientes do município de Palmácia, que atualmente não 

há sistema de tratamento de esgoto. 
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FIGURA 5.53 (A) e (B) - Perfis de temperatura da água no ponto 3, coletado para o período do ano de 
2001 em (A) e do ano de 2002 em (B),  no Reservatório Acarape do Meio. 
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FIGURA 5.54 (A), (B) e (C) - Perfis de temperatura da água nos pontos 1 em (A), 2 em (B) e 3 em 
(C), coletados para o período do ano de 2006,  no Reservatório Acarape do Meio.  

 

As figuras 5.54 (A), 5.54 (B) e 5.54 (C) mostram os perfis para o ponto 1, 2 e 3 no 

ano de 2006. Os resultados comprovam que o ponto 3 tem uma temperatura média do perfil 

da água um pouco acima dos demais. Mesmo assim, ainda é muito baixa, pois a variação não 

passa de 2°C. É importante lembrar que estes dados foram obtidos no período chuvoso.  

 

5.1.7 Oxigênio Dissolvido 

 

Dentre os gases dissolvidos na água, o oxigênio (O2) é um dos mais importantes na 

dinâmica e na caracterização de ecossistemas aquáticos. As principais fontes de oxigênio para 

a água são a atmosfera e a fotossíntese. As perdas são: o consumo pela decomposição de 
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matéria orgânica (oxidação), perdas para a atmosfera, respiração de organismos aquáticos e 

oxidação de íons metálicos, como por exemplo: o ferro e o manganês (ESTEVES, 1988). 

As figuras 5.55 (A), 5.55 (B), 5.55 (C) e 5.55 (D) mostram a concentração do 

oxigênio dissolvido nos pontos 1, 2, 3, e 9 para os anos de 2001/2002. Os três primeiros 

pontos são entradas no reservatório e o último, localiza-se próximo à barragem. Os resultados 

mostram que há uma desoxigenação considerável, na medida que atinge uma maior 

profundidade (região do hipolímnio) no reservatório, em todos os pontos. Em outras palavras, 

é justamente na profundidade da zona bentônica, onde predominam os decompositores e 

microorganismos detrívoros da cadeia trófica deste ecossistema aquático, que as 

concentrações de oxigênio dissolvido são bastante baixas. Observou-se, nos quatro pontos, 

uma estratificação química do oxigênio dissolvido em relação ao perfil vertical. A 

estratificação da coluna d’água é dividida no epilímnio, com maior concentração de oxigênio 

e no hipolímnio que é pobre em oxigênio. O perfil é do tipo clinogrado, que ocorre quando a 

relação do volume do epilímnio/volume do hipolímnio é maior do que um. Nas figuras 

seguintes, observa-se um hipolímnio com volume pequeno em relação à camada superior, 

onde a quantidade de oxigênio dissolvido não é suficiente para manter o metabolismo da 

comunidade bentônica sem causar déficit. 

Por outro lado, na superfície do reservatório há uma considerável variação em 

diferente época do ano. Por exemplo, no ponto 1 as concentrações variaram de 

aproximadamente 2,5 mg/L no dia 1° de agosto de 2001 para, aproximadamente, 6 mg/L no 

dia 27 do mesmo mês e ano. Já no dia 17 de dezembro de 2002 as concentrações ficaram em 

torno de 8 mg/L, o que representa uma significativa mudança nas concentrações desses 

parâmetros. Evidentemente que este comportamento é determinante nas condições de 

qualidade da água neste reservatório. 

A baixa concentração de oxigênio no hipolímnio favorece a geração do metano, 

gás sulfídrico, amônia e a liberação de íons de ferro desde os sedimentos. O hipolímnio 

oxigenado favorece a presença do processo de tamponamento no sedimento, evitando que os 

gases, íons de ferro e nutrientes sejam liberados para as camadas superiores. 
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Oxigênio Dissolvido (2001-2002) 
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FIGURA 5.55 (A), (B), (C) e (D) - Perfis de oxigênio dissolvido da água nos pontos 1 em (A) , 2 em 
(B), 3 em (C) e 9 em (D) coletados para o período dos anos de 2001 e 2002,  no Reservatório Acarape 
do Meio. 
 

As figuras 5.56 (A), 5.56 (B), 5.56 (C) e 5.56 (D) mostram as concentrações desses 

pontos analisados anteriormente para o ano de 2006. Os resultados mostram que somente o 

ponto 9 teve uma variação considerável nas concentrações de oxigênio na superfície do 

reservatório. Neste ponto, observa-se uma drástica variação no perfil. Entretanto, os 

resultados mostram ainda que em todos os pontos nas proximidades de 10 m, praticamente 

não há oxigênio dissolvido. Nestas profundidades, as concentrações estão muito baixas, 

indicando, assim, uma considerável degradação da qualidade da água do reservatório em 

questão para as camadas mais profundas dos mesmos. Este fato indica que há uma grande 

atividade de decomposição nesta profundidade do reservatório em questão. A matéria 

orgânica, produzida pelas algas, se deposita no sedimento e se decompõe mediante processos 
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anaeróbios e aeróbios, durante os quais são produzidos diversos compostos de carbono, 

nitrogênio e fósforo. 

 

Perfil de Concentração de Oxigênio Dissolvido P1
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FIGURA 5.56 (A), (B), (C) e (D) - Perfis de concentração de oxigênio dissolvido da água nos pontos 
1 em (A), 2 em (B), 3 em (C) e 9 em (D) coletados para o período chuvoso do ano de 2006,  no 
Reservatório Acarape do Meio. 

 
Nas figuras 5.56 (A), 5.56 (B) e 5.56 (C) pode-se observar que há uma relação 

considerável nas concentrações de Oxigênio Dissolvido nas datas em que as campanhas foram 

realizadas no Ponto 1, 2 e 3. Por exemplo, no dia 24 de abril as concentrações de superfície de 

P3  estavam em torno de 13 mg/L. Para a campanha do dia 29/05/2006 caiu para 9 mg/L. No 

dia 03/07/2006 caiu para 6,5 mg/L. Este resultado pode ser explicado pelo fato de que, em 

abril, o reservatório estava com o nível d’água baixo no ponto 3, o que, possivelmente em 
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conseqüência disto, havia uma forte influência da atividade fitoplanctônica neste ponto. Já na 

campanha de julho o reservatório, neste ponto 3, continha uma profundidade de 

aproximadamente 8 m, confirmando um aumento do nível d’água. Estes resultados permitem 

concluir que houve uma elevação da turbidez causada pela chuva, o que reduz 

significativamente a influência da atividade fitoplanctônica, fazendo com que as 

concentrações de Oxigênio Dissolvido na superfície caíssem para próximo de 7,0 mg/L. 

Já no ponto 9, figura 5.56 (D), os gráficos mostram uma situação um pouco 

diferente  do ponto 3. Para o dia 24/04/2006 o oxigênio dissolvido, neste ponto 9, ficou menor 

do que no ponto 3. Logo, vale lembrar que o ponto 9 localiza-se próximo à barragem que é o 

local de derivação e o ponto 3 próximo às margens. As margens são partes mais rasas do 

açude, pois a ação do vento pode provocar a ressuspensão do sedimento, diminuindo a 

transparência da água. Então, muitas vezes se caracterizam pela alta fotossíntese devido às 

condições favoráveis, justificadas pela alta concentração de oxigênio dissolvido e baixo pH.  

Também, no período chuvoso, as águas dos rios trazem grande quantidade de sólido suspenso, 

tendo o aumento da turbidez e a diminuição da transparência. Na campanha do dia 24/04/2006 

a concentração de Oxigênio Dissolvido estava baixa, em torno de 3,5 mg/L; enquanto que nas 

demais campanhas subiram para 8,0 mg/L na superfície do reservatório em estudo. 

Por outro lado, é importante notar que o Oxigênio Dissolvido cai bruscamente 

(redução drástica) com a profundidade, tendo os seus valores aproximado-se de zero por volta 

da profundidade de 20m, o que caracteriza uma região anóxica, onde predominam os agentes 

decompositores da cadeia trófica (perfil de Oxigênio Dissolvido do tipo clinogrado). A baixa 

presença de Oxigênio Dissolvido no ponto 9, figura 5.56 (D), é explicada pelas condições 

climáticas (muito chuva e pouco vento) naquela ocasião.  Há pouca contribuição da ação do 

vento para que haja uma mistura do oxigênio dissolvido numa profundidade maior, pois este 

reservatório se encontra em região montanhosa. A produção de oxigênio na superfície por 

fitoplâncton e o consumo do oxigênio na camada mais profunda (bentônica) pela 

decomposição de material orgânico pelos decompositores, é o fator responsável por este tipo 

de perfil clinogrado. 

No hipolímnio dos pontos 1, 2, 3 e 9 observou-se, em decorrência das 

temperaturas elevadas (> 25°C), ocorrência  de perdas de oxigênio, que são de grande 

magnitude. Na figura 5.55 verificou-se a concentração de oxigênio com níveis baixos no 

hipolímnio (< 4 mg/L), pois os processos anaeróbios passam a ser os mais importantes, visto 

que estes produzem grande quantidade de compostos redutores, que para a sua oxidação 

também consomem grande quantidade de oxigênio. 
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5.1.8 Turbidez  

 

As figuras 5.57 (A) e 5.57 (B) mostram os resultados das análises para a turbidez 

nos anos de 2001/2002 e 2004/2005, medidas a 0,3m de profundidade para o ponto 9, que se 

localiza próximo da barragem. Os resultados mostram uma irregularidade muito grande neste 

parâmetro, com alguns picos que chegam a 50 NTU. 

 

FIGURA 5.57 (A) e (B) – Turbidez da água no ponto 9 em (A) para os anos de 2001/2002, em (B) 
para os anos de 2004/2005, coletados a 0,3m de profundidade, no Reservatório Acarape do Meio. 
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5.1.9 pH - Potencial Hidrogeniônico 

 

A figura 5.58 mostra o comportamento do pH a 0,3m de profundidade para os anos 

de 2004/2005 no ponto 9. Enquanto que a figura 5.59 mostra o comportamento do pH medido 

pela sonda para os anos de 2001/2005. Os resultados mostram que o comportamento do pH da 

água variou entre 7 e 8 durante esses anos, o que caracterizou, na maioria das vezes, uma 

tendência neutro-básico.  
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FIGURA 5.58 – pH laboratorial da água no ponto 9, para os anos de 2004/2005, coletados a 0,3m de 
profundidade, no Reservatório Acarape do Meio . 
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FIGURA 5.59 – pH da água registrado pela sonda para o ponto 9, nos anos de 2001/2005, coletados a 
0,3m de profundidade, no Reservatório Acarape do Meio. 

 

A figura 5.60 mostra o perfil do pH para diferentes horários do dia 24/09/2003 no 

ponto 9. Os resultados mostram na superfície uma variação entre 7,8 e 8,7 que variou entre 

6:00 e 16:00 horas. Os resultados mostram ainda, como é de se esperar, que há uma tendência 

da água passar de básica no epilímnio para ácida no hipolímnio. Observou-se que somente às 

16:00 horas o pH da superfície subiu para 8,7, mas nos demais horários, em todas as 

profundidades medidas, este parâmetro variou entre 7,5 e 8,0, o que é razoável. 
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FIGURA 5.60 – Perfil do pH da água registrado pela sonda para o ponto 9, no dia 24/09/2003, 
coletados no Reservatório Acarape do Meio. 
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 5.1.10 Relação N/P 

 

Uma outra discussão relevante nos processos de Eutrofização diz respeito à relação 

nitrogênio total/fósforo total. Neste caso, o que se pretende é calcular esta relação de modo a 

se estabelecer o fator limitante no processo de Eutrofização. Esta relação é conhecida como 

número de Redfield. Este número determina que, quando o seu valor supera 16:1, o fósforo é 

considerado como elemento limitante da produção primária. Em caso contrário, quando o 

número de Redfield for menor do que 16:1, o nutriente limitante passa a ser o nitrogênio. É 

importante notar que, mesmo no cenário em que o nitrogênio é um fator limitante, há grandes 

possibilidades da produção primária permanecer ativa, uma vez que este nutriente é muito 

abundante na atmosfera e pode-se notar uma fonte considerável no processo de 

desenvolvimento do fitoplâncton. 

 
As figuras 5.61 (A), 5.61 (B) e 5.61 (C) mostram a relação nitrogênio total/fósforo 

total para os pontos 1, 2 e 3, nos anos de 2004 e 2005. Como pode ser observada, esta relação 

se apresentou, no ponto1, com valores médios bem acima de 16:1, o que caracteriza como 
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fator limitante o fósforo. Este mesmo resultado se confirma para o ponto 3, onde, em 

pouquíssimos momentos do ano, esta relação caiu de 16:1. 
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FIGURA 5.61 (A), (B) e (C) – Relação da concentração de Nitrogênio total/fósforo total da água nos 
pontos 1 em (A) , 2 em (B), 3 em (C) para os anos de 2004 e 2005, coletados a 0,3m de profundidade. 
 

As figuras 5.62 (A), 5.62 (B), 5.62 (C) e 5.62 (D) mostram a relação N/P para os 

pontos 4, 5, 6 e 9. Os resultados mostram que em todos os pontos coletados e analisados 

prevalece o fósforo como fator limitante. A situação em que o nitrogênio é o fator limitante 

ocorre de forma muito discreta em algumas épocas do ano. Vale lembrar que os pontos 5 e 6 

são pontos localizados no meio do açude e o ponto 4 é fortemente influenciado pelas margens. 
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FIGURA 5.62 (A), (B), (C) e (D) – Relação da concentração de Nitrogênio total/fósforo total da água 
nos pontos 4 em (A) , 5 em (B), 6 em (C) e 9 em (D) para os anos de 2004 e 2005, coletados a 0,3m de 
profundidade. 
 

5.1.11 IETM –Índice de Estado Trófico Modificado 

 

Dando continuidade aos estudos, foram calculados os índices de Estado Tróficos 

Modificados - IETM para regiões de climas tropicais. Os parâmetros considerados foram 

clorofila-a, fósforo total, ortofosfato solúvel e a média, de modo que pudesse ser verificado o 

estado trófico do reservatório. As figuras 5.63 (A) e 5.63 (B) mostram o comportamento deste 

índice para os anos de 2001/2002 e 2004/2005 na entrada 1 do reservatório em estudo. Nesses 

cálculos apresentados não foram levados em conta a presença do ortofosfato solúvel, pois o 

seu banco de dados foi insuficiente. O resultado mostra que o índice de estado trófico médio 

ficou em torno de 40 no ano de 2001/2002, indicando que este reservatório oscilava entre o 
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estado trófico de oligotrófico para mesotrófico e também se encontrava no nível 1, segundo a 

classe da CETESB. Este resultado mostra que representa um corpo hídrico com baixa 

produtividade ou produtividade intermediária, com possíveis complicações sobre a qualidade 

da água. Entretanto, quando se analisam os anos de 2004/2005 esse índice aumenta para 60, o 

que caracteriza um estado eutrófico. Já para este período, o reservatório encontrava-se no 

nível 3, segundo a classe CETESB, concluindo que houve um aumento de classe a cada ano 

que passou. 
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FIGURA 5.63 (A) e (B) – Índice de Estado Trófico Modificado para “clorofila-a”, fósforo total e a 
média nos anos de 2001-2002 e 2004-2005 para o ponto 1. 
 

Quando se inclui o ortofosfato solúvel (figura 5.64 (A) e 5.64 (B)), a situação se 

altera um pouco e o IETM médio passa, para os anos de 2001/2002, para um valor aproximado 

de 75, o que caracteriza uma classe eutrófica. Já nos anos de 2004/2005 este índice aproxima-

se de 100, o que caracteriza um estado hipereutrófico. Segundo a classe da CETESB, este 

ponto 1 passou da classe 3 em 2001-2002 para a classe 4 em 2004-2005. 
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FIGURA 5.64 (A) e (B) – Índice de Estado Trófico Modificado para “clorofila-a”, fósforo total, 
ortofosfato solúvel e a média nos anos de 2001-2002 e 2004-2005 para o ponto 1. 
 

As figuras 5.65 (A) e 5.65 (B) mostram o IETM para o ponto 2 nos anos de 

2001/2002 e 2004/2005. Os resultados confirmam que o reservatório está em um processo de 

Eutrofização. Através da figura verifica-se que, no ano de 2002, o IETM médio estava em 

torno de 45. Já em 2004/2005 o índice médio passou para 50 e sempre em uma tendência de 

crescimento.  

FIGURA 5.65 (A) e (B) – Índice de Estado Trófico Modificado para “clorofila-a”, fósforo total e a 
média nos anos de 2001-2002 e 2004-2005 para o ponto 2. 
 

As figuras 5.66 (A) e 5.66 (B) mostram o IETM com a inclusão do ortofosfato 

solúvel. Os resultados mostram que a presença do ortofosfato solúvel na metodologia de 

cálculo do IETM faz com que o seu valor aumente, como já foi verificado em resultados 

anteriores. 
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FIGURA 5.66 (A) e (B) – Índice de Estado Trófico Modificado para “clorofila-a”, fósforo total, 
ortofosfato solúvel e a média nos anos de 2001-2002 e 2004-2005 para o ponto 2. 

 

As figuras 5.67 (A), 5.67 (B) e 5.68 mostram o cálculo do IETM do ponto 3. Os 

resultados confirmam os cálculos anteriores, ou seja, que o reservatório está eutrofizando a 

cada ano que passa. Como esses pontos 1, 2 e 3 representam entradas provenientes de regiões 

diferentes, com diferentes condições ambientais, é importante que se faça uma análise para 

ver quais das três entradas contribuem mais para que haja uma eutrofização no reservatório. 

 

FIGURA 5.67 (A) e (B) – Índice de Estado Trófico Modificado para “clorofila-a”, fósforo total e a 
média nos anos de 2001-2002 e 2004-2005 para o ponto 3. 
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FIGURA 5.68 – Índice de Estado Trófico Modificado para “clorofila-a”, fósforo total, ortofosfato 
solúvel e a média nos anos de 2001-2002 para o ponto 3. 
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As figuras 5.69 (A), 5.69 (B), 5.70 (A) e 5.70 (B) mostram os IETM dos anos 

2001/2002 e 2004/2005 para o ponto 4, que está situado próximo da margem direita do 

reservatório em estudo. Os resultados mostram ainda que, nesse ponto do reservatório, o 

mesmo está um pouco mais eutrofizado, tendo em vista o IETM médio sem levar em conta o 

ortofosfato solúvel, que já está acima de 80, o que é bem superior aos valores encontrados nas 

estradas dos pontos 1, 2 e 3 do reservatório. 

FIGURA 5.69 (A) e (B) – Índice de Estado Trófico Modificado para “clorofila-a”, fósforo total e a 
média nos anos de 2001-2002 e 2004-2005 para o ponto 4. 
 

 

  
IET - Ponto 4 (2001-2002)

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Data da Coleta 

IE
T

IET Clorofila-a IET Fósforo Total IET (Cl+P)

  
IET - Ponto 4 (2004-2005)

0
20
40
60
80

100
120
140
160

23/9/04 23/11/04 21/2/05 26/4/05 6/7/05 26/9/05

Data de Coleta 

IE
T

IET Clorofila-a IET Fósforo Total IET (Cl+P)

A B

              



                                                                                                                                                                    163
 
  

IET - Ponto 4  (2001-2002)

0

50

100

150

200

31/5/01 17/9/01 28/11/01 2/5/02 16/10/02 17/12/02

Data de Coleta 

IE
T

IET Clorofila-a IET Fósforo Total IET Ortofosfato IET (Cl+P+O)

  
IET - Ponto 4  (2004-2005)

0

50

100

150

200

18/10/04 15/12/04 6/7/05 26/10/05

Data de Coleta 

IE
T

IET Clorofila-a IET Fósforo Total IET Ortofosfato IET (Cl+P+O)

A B

FIGURA 5.70 (A) e (B) – Índice de Estado Trófico Modificado para “clorofila-a”, fósforo total, 
ortofosfato solúvel e a média nos anos de 2001-2002 e 2004-2005 para o ponto 4. 
 

As figuras 5.71 (A), 5.71 (B), 5.72 e 5.73 mostram a situação do reservatório no 

ponto 9 nos anos de 2001, 2002, 2004 e 2005. Os resultados mostram que o IETM acompanha 

a mesma tendência dos resultados anteriores, ou seja, ele cresce de 2001 para 2005. Como 

pode ser observada, a situação do reservatório tende a se agravar ano após ano, implicando 

assim em um controle mais restrito do seu uso e dos lançamentos de efluentes ao longo do rio 

que alimenta este reservatório. 

 

 

FIGURA 5.71 (A) e (B) – Índice de Estado Trófico Modificado para “clorofila-a”, fósforo total e a 
média nos anos de 2001 e 2002 para o ponto 9. 
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FIGURA 5.72 – Índice de Estado Trófico Modificado para “clorofila-a”, fósforo total e a média no 
ano de 2004 para o ponto 9. 

 
IET - Ponto 9 (2004)

0
10
20
30
40
50
60
70
80

8/9/04 23/9/04 5/10/04 25/10/04 22/11/04 6/12/04 17/12/04

Data de Coleta 

IE
T

IET Clorofila-a IET Fósforo Total Média IET

 
 

 
IET - Ponto 9 (2005)

0

20

40

60

80

100

24
/1/

05

14
/2/

05

21
/2/

05

14
/3/

05

21
/3/

05

4/4
/05

18
/4/

05

9/5
/05

30
/5/

05

13
/6/

05

27
/6/

05

25
/7/

05

1/8
/05

23
/8/

05

12
/9/

05

26
/9/

05

3/1
0/0

5

26
/10

/05

7/1
1/0

5

Data da Coleta 

IE
T

IET Clorofila-a IET Fósforo Total Média IET

FIGURA 5.73 – Índice de Estado Trófico Modificado para “clorofila-a”, fósforo total e a média no 
ano de 2005 para o ponto 9. 

 

Finalmente, a figura 5.74 sintetiza o estado trófico deste reservatório e suas 

tendências a partir de 2001 até 2005. Neste caso, a figura 5.74 apresenta os IET’S nos quatro 

pontos do reservatório, medidos nas entradas dos Pontos P1, P2, P3 e nas proximidades da 

barragem (Ponto 9). Estes resultados comprovam que a qualidade da água no reservatório 

tende a se agravar ao longo dos anos. Por exemplo, no Ponto 1, que representa entrada de 

zona rural, o IET aumenta consideravelmente entre os anos de 2004 e 2005, o mesmo 

ocorrendo com a entrada do Ponto 3, onde ela é proveniente do Município de Palmácia, 

desprovido de tratamento de esgoto. O resultado mostra que cada vez mais as águas deste 
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reservatório se apresentam em um estado eutrófico, tendendo algumas vezes para um estado 

hipereutrófico, segundo a classificação da CETESB. 
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FIGURA 5.74 – Síntese do Índice de Estado Trófico Modificado para “clorofila-a”, fósforo total, 
ortofosfato solúvel e a média no ano de 2005 para os pontos 1, 2 , 3 e 9. 

 

As implicações em função da eutrofização dos corpos hídricos são amplamente 

relatadas na literatura e incluem: perda de qualidade cênica pelo corpo hídrico; diminuição do 

oxigênio dissolvido próximo ao sedimento, levando a mudanças nas comunidades associadas; 

morte ostensiva de peixes e até sua substituição por espécies menos sensíveis; perda de 
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diversidade biológica; aumentada incidência de florações, com possibilidade de produção de 

toxinas e outros metabólicos; acentuado incremento nos custos do tratamento da água para 

abastecimento humano; e maior probabilidade de formação de subprodutos indesejáveis da 

cloração pela reação com a matéria orgânica, dentre as quais o desenvolvimento massivo de 

cianobactérias figura como a que mais direta e rapidamente pode tornar a água imprópria para 

o consumo humano, daí a importância do contínuo monitoramento destas florações. 

Para se ter uma visão mais consistente do índice de estado trófico ao longo do 

reservatório, alguns resultados deste parâmetro estão sendo apresentados através de gráficos 

produzidos pelo software Surfer. O índice de estado trófico modificado (IETM) foi calculado 

para cada ponto a 0,3m de profundidade. 

As figuras 5.75 (A), 5.75 (B) e 5.75 (C) mostram os resultados do IETM calculados 

ao longo do reservatório para os meses de maio, agosto e setembro de 2001. Através da figura 

5.75 (A) verifica-se que o reservatório está em um estado correspondente a 

Eutrófico/Hipereutrófico. Em agosto do mesmo ano, esta situação se torna mais crítica 

ficando o reservatório mais eutrofizado na sua parte central. 

A figura 5.75 (C) mostra o IETM no reservatório para o mês de setembro de 2001. 

Os resultados mostram uma significativa melhora, onde praticamente o reservatório passa do 

estado hipereutrófico em agosto para eutrófico em setembro de 2001. Este resultado permite 

concluir a forte relação das condições eutróficas do reservatório com o seu processo 

hidrológico.  

É importante notar, através destas figuras, que nas proximidades do ponto 4 

(figuras 5.75 (A), 5.75 (B) e 5.75 (C) o estado trófico apresenta uma situação mais crítica. Isto 

é explicado pelas influências das margens, tendo em vista que há um estrangulamento nesta 

parte do reservatório. Assim, com a presença de uma forte densidade de macrófitas aquáticas, 

há uma maior atividade de produção fotossintética, fazendo com que a qualidade da água 

nesta região fique mais crítica. 

 

 

 

 

 

              



                                                                                                                                                                    167
 

 

FIGURA 5.75 (A), (B) e (C) – Índice de Estado Trófico Modificado para o Reservatório Acarape do 
Meio, no ano de 2001 (Maio, Agosto e Setembro, respectivamente), calculado para 0,3m de 
profundidade. 

 

A figura 5.76 (A) mostra o IETM para o reservatório, em dezembro de 2004. Como 

pode ser observado, através da figura, o reservatório está hipereutrófico, mostrando assim, 

como foi dito anteriormente, a tendência de eutrofização deste reservatório nos anos de 2004 e 

2005. Para comprovar isto, foi calculado o IETM para julho de 2005. A figura 5.76 (B) 

apresenta os resultados deste cálculo comprovando este fato. 
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FIGURA 5.76 (A) e (B)– Índice de Estado Trófico Modificado para o Reservatório Acarape do Meio, 
nos anos de 2004 (dezembro) em (A) e 2005 (julho) em (B), calculado para 0,3m de profundidade. 
 

5.1.12  IQA-CETESB –Índice de Qualidade de Água 

 

Um outro parâmetro calculado a partir dos dados do Reservatório Acarape do 

Meio refere-se ao Índice de Qualidade de Água (IQA), que é um índice que reflete a poluição 

proveniente de lançamento de esgotos domésticos e cargas orgânicas de origem industrial. 

Neste caso, a avaliação da qualidade da água obtida pelo IQA apresenta algumas limitações, 

entre elas a de considerar apenas a sua utilização para abastecimento humano. Desta forma, 

parâmetros importantes que certamente afetam outros tipos de usos não são considerados, 

como a presença de metais pesados no cálculo do IQA. 

As tabelas 5.3 e 5.4 apresentam os cálculos dos resultados dos IQA’S para os 

pontos considerados P1, P2, P3 e P9 para as três campanhas do ano de 2006, no Açude 

Acarape do Meio. 

 
TABELA 5.3 – IQA-CETESB calculado a partir da média do perfil de cada parâmetro para os 

pontos P1, P2, P3 e P9 nas três campanhas do ano de 2006. 
Data da Coleta IQA Ponto Data da Coleta IQA Ponto  

22/04/2006 35,175 1 22/04/2006 43,645 3 
29/05/2006 35,835 1 29/05/2006 44,42 3 
04/07/2006 44,195 1 04/07/2006 30,135 3 
22/04/2006 42,485 2 22/04/2006 28,78 9 
29/05/2006 40,95 2 29/05/2006 33,2625 9 
04/07/2006 42,4175 2 04/07/2006 39,725 9 
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TABELA 5.4 – Cálculo do Índice de Qualidade de Água – IQA-CETESB no ano de 2006 (três 
campanhas) para os pontos P1, P2, P3 e P9. 

Profundidade (m) Data da Coleta Ponto IQA 
0,23 22/04/2006 1 39,4 

1 22/04/2006 1 40,53 
3 22/04/2006 1 35,42 

4,3 22/04/2006 1 25,35 
0,1 22/04/2006 2 42,13 
0,5 22/04/2006 2 42,13 
2 22/04/2006 2 42,42 

4,2 22/04/2006 2 43,26 
0,1 22/04/2006 3 50,54 
0,5 22/04/2006 3 42,25 
1,5 22/04/2006 3 40,14 
2 22/04/2006 3 41,65 

0,1 22/04/2006 9 35,75 
2 22/04/2006 9 28,56 
9 22/04/2006 9 25,39 

18,7 22/04/2006 9 25,42 
0,1 29/05/2006 1 45,65 
2 29/05/2006 1 45,25 
6 29/05/2006 1 26,86 
8 29/05/2006 1 25,58 

0,1 29/05/2006 2 44,92 
2 29/05/2006 2 44,53 
6 29/05/2006 2 44,21 
8 29/05/2006 2 30,14 

0,1 29/05/2006 3 44,45 
2 29/05/2006 3 44,69 
6 29/05/2006 3 44,4 
8 29/05/2006 3 44,14 

0,1 29/05/2006 9 44,85 
4 29/05/2006 9 30,08 
7 29/05/2006 9 29,4 

22 29/05/2006 9 28,72 
0,1 04/07/2006 1 46,06 
3 04/07/2006 1 58,79 
8 04/07/2006 1 36,52 

10 04/07/2006 1 35,41 
0,1 04/07/2006 2 45,73 
3 04/07/2006 2 50,27 
7 04/07/2006 2 37,76 

8,5 04/07/2006 2 35,91 
0,1 04/07/2006 3 30,83 
1 04/07/2006 3 30,77 
5 04/07/2006 3 30,16 

7,5 04/07/2006 3 28,78 
0,1 04/07/2006 9 45,98 
2 04/07/2006 9 53,42 

15 04/07/2006 9 27,97 
22 04/07/2006 9 31,53 

 

A figura 5.77 mostra o resultado do IQA para o Ponto 9 nos anos de 2004 e 2005. 

Através desse cálculo, verificou-se que no Ponto 9 o índice variou em torno de 45, tendo 

apenas nos meses de agosto e setembro de 2005 seus valores alcançando grandezas acima de 

50, pela classificação da CETESB. Apenas neste período a água é considerada boa para 

abastecimento e nos demais períodos analisados ela é considerada média. Deve ficar claro que 
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estes valores foram calculados nas amostras coletadas na superfície (a 0,3m de profundidade), 

onde a água é sempre de melhor qualidade. Desta forma, pode-se concluir que, para camadas 

mais profundas, este índice calculado apresentará resultados mais dramáticos, como será visto 

a seguir. 
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FIGURA 5.77 - Cálculo do Índice de Qualidade de Água – IQA-CETESB nos anos de 2005 e 2006, 
para o pontos 9 à 0,3 m de profundidade. 
 

As figuras 5.78 (A), 5.78 (B) e 5.78 (C) apresentam os perfis do IQA para os 

pontos P1, P2, P3 e P9. Neste caso, os resultados mostram uma acentuada queda deste índice 

à medida que se atinge maiores profundidades. Por exemplo, se forem considerados os perfis 

do Ponto 9 nas três campanhas do ano de 2006, verifica-se que na média o IQA, a partir de 10 

m, fica menor que 30, o que representa uma qualidade classificada como Ruim.    

O mesmo acontece para os demais pontos. Entretanto, deve ficar claro que no 

ponto 3, nos meses de abril e maio, o IQA variou entre 40 e 50, o que representa uma 

classificação aceitável. Mas no mês de setembro, quando estava começando o período de 

estiagem, o índice deste ponto caiu para um valor 30, em média, o que mostra a grande 

instabilidade da água neste reservatório. 
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FIGURA 5.78 (A), (B) e (C) – Perfis dos IQA’S-CETESB para o Reservatório Acarape do Meio, 
realizado em três campanhas para os pontos P1, P2, P3 e P9. 
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As figuras 5.79 (A), 5.79.(B), 5.79 (C) e 5.79 (D) apresentam o IQA calculado a 

partir da média do perfil de cada parâmetro para os pontos P1, P2, P3 e P9. Neste caso, os 

resultados mostram que nos meses de abril e maio o IQA apresentou resultados que 

classificam a água neste ponto como Ruim passando para Aceitável em julho. Por outro lado, 

o resultado do ponto 2 mostra uma água aceitável em todos os períodos de coleta. Já para o 

ponto 3 apresenta uma deteriorização considerável na amostra de julho, onde começa o 

período de estiagem. Este resultado pode ser explicado admitindo que o ponto 3 recebe 

contribuições provenientes do Município de Palmácia, cujo efluente é desprovido de qualquer 

tratamento. 
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FIGURA 5.79 (A), (B), (C) e (D) - IQA-CETESB calculado a partir da média do perfil de 
cada parâmetro para os pontos P1, P2, P3 e P9 nas três campanhas do ano de 2006. 
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Com relação ao ponto 9 o IQA apresentou alguma melhora a partir de abril, 

atingindo a classificação aceitável somente em julho de 2006. 

A figura 5.80 sintetiza os resultados do IQA para os pontos calculados no 

reservatório. 
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FIGURA 5.80 – Síntese do Índice de Qualidade de Água (IQA-CETESB) para o ano de 2006, nos 
pontos 1, 2 , 3 e 9, do Reservatório Acarape do Meio.  
 

Para verificar uma melhor distribuição do índice de qualidade de água IQA-

CETESB, os resultados foram apresentados usando gráficos produzidos pelo software Surfer, 

que permite uma melhor visualização deste índice ao longo do reservatório em estudo. 

É importante notar que este índice foi calculado com a média das concentrações de 

cada parâmetro ao longo do seu perfil vertical. A figura 5.81 (A) apresenta os resultados do 

dia 22/04/2006, que foi um dia chuvoso. Os resultados mostram uma variação do IQA-
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CETESB, passando de um estado Médio para um estado Ruim, segundo classificação 

CETESB, em direção a barragem. 

Este resultado mostra a forte dependência da qualidade da água do reservatório 

com o processo hidrológico. Como pode ser bem observado nas entradas do reservatório, o 

IQA–CETESB apresenta valores bem maiores do que nas proximidades da barragem. Nesta 

época, em abril, ocorre um processo de renovação das águas do reservatório, por representar 

período chuvoso. 

A figura 5.81 (B) mostra o resultado do IQA-CETESB para maio de 2006. Como 

pode ser observado, o resultado não se altera consideravelmente. Já em julho, quando começa 

o período de estiagem, em que se espera que parte da água tenha sido renovada, o resultado 

mostra uma melhor qualidade, classificando este índice como Médio, como pode ser 

observado na figura 5.81 (C). Por outro lado, esta figura mostra um detalhe interessante 

exatamente no Ponto 3, que representa a entrada da cidade de Palmácia, sem sistema de 

tratamento de esgoto. Como pode ser observado, nesta região há uma degradação da 

qualidade da água representada pelo IQA-CETESB, que tem seu nível classificado como 

Ruim, segundo classificação CETESB.   
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FIGURA 5.81 (A), (B) e (C) – Índice de Qualidade de Água (IQA-CETESB) para o Reservatório 
Acarape do Meio, no ano de 2006, Abril em (A), Maio em (B) e Julho em (C), calculado através da 
média do perfil de cada parâmetro. 
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  

 

6.1 Conclusões  

 

O estudo foi desenvolvido a partir de dados obtidos nos anos de 2001 a 2006 no 

reservatório Acarape do Meio, na tentativa de estabelecer as tendências dos principais 

indicadores de qualidade de água no reservatório, bem como verificar as possíveis relações 

entre os usos, a estrutura física do reservatório e seus processos hidrológicos. Após análises 

dos resultados, as seguintes conclusões puderam ser obtidas: 

• O reservatório Acarape do Meio é um corpo hídrico que apresenta uma 

considerável variabilidade na qualidade das suas águas, causada pela presença de 

três entradas com diferentes características na composição de suas águas. Não 

obstante a este fato, o reservatório recebe uma grande contribuição de agentes 

poluentes provenientes de fontes difusas, resultado da presença de atividade 

agrícola de subsistência. 

• Os resultados mostraram uma tendência de degradação da qualidade da água do 

reservatório em estudo, tendo esta qualidade se agravado consideravelmente nos 

anos de 2004 a 2005, onde concentrações de algumas substâncias tiveram seus 

valores alterados para um estado crítico. 

• O reservatório em estudo não apresentou grandes gradientes de temperatura ao 

longo de seu perfil. Entretanto, os resultados mostraram que o mesmo deve ser 

considerado estratificado, principalmente nos aspectos físico-químicos. Neste caso, 

os principais parâmetros de qualidade de água apresentaram gradientes que se 

enquadram como estratificados. É importante lembrar que, para lagos tropicais 

com altas temperaturas, uma pequena variação desta grandeza influencia a 

densidade da água de 7 vezes mais do que esta mesma variação de temperatura 

para regiões temperadas.  

• Ainda com relação à temperatura, a análise dos resultados mostrou que na entrada 

do ponto 3 a temperatura da água é maior do que nas demais entradas. Este 

resultado pode ser justificado pela presença de lançamentos de efluentes 

proveniente da cidade de Palmácia, sem estrutura de tratamento de esgoto. Como 
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já mencionado na literatura, a presença de efluentes na água aumenta a sua 

temperatura média. 

• Os resultados mostram que estudos individuais com determinados parâmetros não 

são consistentes para classificação da qualidade da água do reservatório. Por 

exemplo, tentar estabelecer uma tendência à eutrofização somente por um 

parâmetro incorre em erros consideráveis. Neste estudo algumas vezes foram 

encontrados os valores de fósforo total com concentrações bem acima de 0,119 

ml/L e o seu estado trófico não se enquadrava como hipereutrófico/eutrófico, como 

mostra a tabela 5.2. Isto permite concluir que, para um estudo mais consistente, 

precisa-se de uma análise composta por vários parâmetros combinados. 

• Os resultados mostram que, com relação à estratificação química do oxigênio 

dissolvido, o perfil do oxigênio dissolvido é do tipo clinogrado, que ocorre quando 

a relação do volume do epilímnio/ volume do hipolímnio é maior do que um. Este 

resultado permite concluir que o hipolímnio com volume pequeno em relação à 

camada superior não possui oxigênio dissolvido suficiente para manter o 

metabolismo da comunidade bentônica sem causar déficit. 

• Os resultados mostram, ainda, através da relação N/P que, durante o período de 

estudo, o fósforo foi o fator limitante, tendo em vista que o limite para o nitrogênio 

se tornar um parâmetro limitante, segundo a literatura, deverá ser <16. Uma 

análise prévia dos resultados mostra que esta relação ficou bem acima de 16 na 

maior parte dos períodos analisados. 

• O estudo, tomando como base o IETM, mostrou que a presença do ortofosfato 

solúvel, na metodologia de cálculo, altera consideravelmente os valores deste 

índice. Mesmo assim, as análises mostraram que, nos anos observados, o IETM 

cresceu nos vários pontos do reservatório analisado, passando do estado Eutrófico 

para Hipereutrófico, segundo classificação CETESB. 

• O estudo permite concluir que, nas proximidades do ponto 4, os índices de 

estado trófico modificado (IETM) mostraram que nesta região há sérios problemas 

de qualidade de água. Este fato é justificado pela morfologia do reservatório, que 

apresenta neste ponto um forte estrangulamento. Neste caso as águas do 

reservatório sofrem uma forte influência das margens, causada pela presença de 

macrófitas aquáticas. 
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• Finalmente, cálculos do IQA-CETESB permitiram concluir que o reservatório tem, 

nas suas águas, uma classificação passando de Aceitável para Ruim, segundo 

classificação CETESB, ao longo de seu perfil. Ainda com relação à sua 

distribuição longitudinal, os resultados mostraram que o IQA-CETESB oscila 

entre Aceitável e Ruim, de acordo com o período de análise. Este resultado permite 

identificar a influência dos processos hidrológicos no padrão de qualidade da água 

deste reservatório.  

 

6.2 Recomendações  

 

Para um processo de continuidade deste estudo, recomenda-se: 

 

a) Que seja feito um monitoramento mais completo, incorporando um maior número de 

parâmetros, de modo que novos índices possam ser calculados de forma mais 

representativa; 

b) Que seja integrado, aos índices de estado tróficos e ao índice de qualidade de água, 

índice de preservação de vida aquática (IVA) que permita um melhor diagnóstico do 

nível de qualidade de água para este reservatório; 

c) Que seja aplicado um modelo matemático do tipo WASP ou PAMOLARE e que se 

tente desenvolver um processo de calibração, de forma a permitir que sejam feitas 

previsões mais efetivas para este reservatório; 

d) Que seja feito um controle e monitoramento dos habitantes que moram nas margens 

do açude, para que não acarretem impactos ambientais significativos no açude; 

e) Que seja feito um plano de uso e ocupação do solo na bacia hidrográfico do açude em 

estudo. 
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