
 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DO MAR 

CURSO DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS 

 

 

 

FRANCISCO PAULO COSTA IPIRANGA 

 

 

 

 

NUTRIENTE EM SEDIMENTOS E QUALIDADE DA ÁGUA EM AÇUDE DO 

SEMIÁRIDO BRASILEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2016



 

 

FRANCISCO PAULO COSTA IPIRANGA 

 

 

 

 

 

NUTRIENTE EM SEDIMENTOS E QUALIDADE DA ÁGUA EM AÇUDE DO 

SEMIÁRIDO BRASILEIRO 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado ao Curso de Graduação de 

Ciências Ambientais do Instituto de 

Ciências do Mar da Universidade Federal 

do Ceará, como requisito parcial à 

obtenção do título de Bacharel em 

Ciências Ambientais.  

 

Orientadora: Profa. Dra. Sandra Tédde 

Santaella. 

Coorientador: Prof. Dr. Paulo de Freitas 

Lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2016  



Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 
Universidade Federal do Ceará

Biblioteca Universitária
Gerada automaticamente pelo módulo Catalog, mediante os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

I58n Ipiranga, Francisco Paulo Costa.
    Nutriente em sedimentos e qualidade da água em açude do semiárido brasileiro / Francisco Paulo
Costa Ipiranga. – 2016.
    70 f. : il. color.

     Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) – Universidade Federal do Ceará, Instituto de Ciências do
Mar, Curso de Ciências Ambientais, Fortaleza, 2016.
     Orientação: Prof. Dr. Sandra Tédde Santaella.
     Coorientação: Prof. Dr. Paulo de Freitas Lima.

    1. Ressuspensão. 2. Ortofosfato. 3. Carbono orgânico total. 4. açude Pereira de Miranda. I. Título.
                                                                                                                                                  CDD 333.7



 

 

FRANCISCO PAULO COSTA IPIRANGA 

 

 

 

 

 

NUTRIENTE EM SEDIMENTOS E QUALIDADE DA ÁGUA EM AÇUDE DO 

SEMIÁRIDO BRASILEIRO 

 

 

 

 

 

Monografia apresentada ao Curso de 
Graduação em Ciências Ambientais do 
Instituto de Ciências do Mar, da 
Universidade Federal do Ceará, como 
requisito parcial à obtenção do título de 
Bacharel em Ciências Ambientais. 

 

Aprovada em: ___/___/______. 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

________________________________________ 

Profa. Dra. Sandra Tédde Santaella (Orientadora) 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 

_________________________________________ 

Profa. Dra. Helena Becker 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 

_________________________________________ 

Prof. Me. Francisco das Chagas Gomes da Silva Junior 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À Deus, pela dádiva da vida.  

Ao meu pai, Pedro Bibiano Ipiranga 

(in memoria), pelo exemplo e 

dedicação. À minha irmã Ludmila 

pelas alegrias e cumplicidades. À 

minha namorada Patrícia, meu 

grande amor e minha inspiração.  À 

minha família, meu porto seguro. 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

À Deus, por me dar coragem todo dia pra seguir em frente e não me deixar desistir 

quando parecia tão mais simples. 

 

Ao meu pai, Pedro Bibiano Ipiranga que sempre investiu em mim com apoio 

incondicional, acreditando na minha capacidade, me incentivando e ajudando a melhorar 

tanto no lado profissional como no pessoal. Agradeço à sua experiência, sabedoria e 

valores ensinados, lembrando que mesmo após décadas de trabalho pesado, vindo do 

sertão para a cidade grande, onde, mesmo passando por momentos difíceis, sempre 

manteve aquele sorriso estampado no rosto e me dava a confiança necessária para lutar 

pelos meus sonhos. 

 

À minha namorada Patrícia, por ter aparecido quando menos esperei e continuar 

ao meu lado em todos os momentos, principalmente nos difíceis. Agradeço pela 

paciência, carinho e pelo companheirismo. Te amo minha linda. 

 

À minha irmã Ludmila pela ajuda de sempre no trabalho e pelos conselhos, 

buscando o melhor de mim. A sua dedicação, sucesso e excelência em tudo o que faz são 

motivações essenciais para me ajudar a crescer e buscar melhorar e, mesmo com todas as 

brigas e desentendimentos fazemos uma boa dupla.  

 

À senhora Soledade por todos os cuidados com meu pai em momentos muito 

difíceis e pela preocupação com o meu bem-estar. 

 

Aos meus irmãos Jerônimo, Sávio, Jamille, Pedro Júnior, Sara e toda a minha 

família pela motivação, apoio, conversas, festas e risadas compartilhados juntos, me 

ajudando a esquecer um pouco das dificuldades e me dando força para seguir em frente. 

 

À minha orientadora Profa. Dra. Sandra Tédde Santaella pela excelente 

orientação, pelos conhecimentos ensinados e, principalmente, por aceitar que eu iniciasse 

uma pesquisa nova em seu laboratório e pouco conhecida na região do semiárido. 



 

 

Ao meu Coorientador Prof. Dr. Paulo de Freitas Lima, pelos ensinamentos 

repassados e disponibilidade em esclarecer as dúvidas sempre que preciso.  

 

Aos meus colegas do Grupo Esteves. André Porfírio, pelo auxílio e 

disponibilidade nas coletas de campo. Bruno Diniz, Rennyer Holanda e Lucas Guerra, 

pela convivência agradável dentro do laboratório e por toda a ajuda nos momentos em 

que foi preciso. 

 

À Rosa Lucena pelo exemplar trabalho desempenhado no EQUAL e por todos os 

conselhos durante minha formação acadêmica. Aos meus outros colegas de laboratório: 

Brenda, Alexandre e Andreza. 

 

À Juliana Costa, por todos os cafezinhos feitos no laboratório e por todos os 

momentos de descontração. 

 

À Daniele e ao Tasso, amigos que mesmo sem fazerem parte da minha equipe na 

pesquisa, sempre estiveram me ajudando com questionamentos, ideias e auxílio nas 

análises. Agradeço imensamente. 

 

À Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará (COGERH-CE), pelo 

apoio técnico e logístico fornecido para as coletas de campo, disponibilização de dados, 

equipamentos, informações e esclarecimentos das dúvidas. Ao Gerente de 

Desenvolvimento Operacional Walt Disney Paulino e a todos que fazem a gerência 

regional da COGERH do município de Pentecoste, em especial ao funcionário Henrique 

pelo excelente trabalho desempenhado. 

 

Ao laboratório de Oceanografia Geológica e aos alunos e funcionários que sempre 

me ajudaram, dando todo o apoio e aparato necessário para que eu realizasse as análises 

granulométricas. Em especial, à Cida, Regimário, Mônica, Chico, Francisco, “Dona 

Célia”, Wagner, Berg, Piu-piu (Alcion). 

 

Aos pesquisadores Dra. Socorro e Dr. Renato Carhá Leitão, pelas análises 

realizadas na Embrapa. 



 

 

Ao membro externo da banca, o Prof. Me. Francisco das Chagas Gomes da Silva 

Junior por aceitar cordialmente o convite. 

 

À professora Helena Becker, pela disponibilidade em ajudar, sempre que foi 

preciso, com conselhos sobre qual metodologia seria melhor nas análises e pelos 

ensinamentos sobre estudos de sedimentos e limnologia.  

 

À professora Kamila Vieira pela oportunidade de trabalharmos juntos, por todo o 

apoio indescritível, quando passava por momentos pessoais difíceis. Agradeço 

imensamente. 

 

Aos meus colegas de turma de Ciências Ambientais 2012 pela união e pelo apoio. 

 

Aos meus amigos Ícaro e Tamiris pela amizade, parceria nos trabalhos e na vida 

e pelos momentos de descontração. 

 

À Karla Nayara e à Izadora por toda a ajuda no ensino das metodologias de análise 

de sedimento. 

 

À Wesley Leitão pela amizade e pelo esclarecimento de dúvidas na estatística. 

 

Aos meus amigos Lucas Lins, Pimpão, Rafael e Victor Sidrião pela amizade e 

pelo apoio nos momentos difíceis. 

 

À Eunice Menezes e ao Murilo pela paciência e atenção dada aos alunos do curso 

de Ciências Ambientais na secretaria e biblioteca. 

 

E para aqueles que de alguma forma contribuíram para o melhor resultado deste 

trabalho. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Não se preocupe com as pedras no 

caminho sejam elas grandes ou 

pequenas. As grandes a gente pula e 

as pequenas a gente chuta.” 

 

(Wesley Oliveira da Silva) 



 

 

RESUMO 

 

A camada de sedimentos tem a função de acumular, reter e liberar nutrientes para a coluna 

de água, a exemplo de nitrogênio e fósforo, que podem favorecer a eutrofização, mesmo 

quando as cargas externas de nutrientes são controladas. No entanto, essa interação 

depende das condições climáticas, hidrodinâmicas e morfométricas dos açudes. Desta 

forma, este estudo teve como objetivo analisar a influência do processo de 

redisponibilização de ortofosfato dos sedimentos no açude Pereira de Miranda sobre 

variáveis físicas, químicas e biológicas da qualidade da água, durante período de déficit 

resultante da seca prolongada. As coletas de água e de sedimento foram realizadas em 

abril, maio, julho e setembro de 2015, em três estações de amostragem localizadas na 

região lacustre. As amostras de água foram coletadas na superfície da coluna de água e 

próxima ao sedimento, sendo determinadas as concentrações de nitrito, nitrato, nitrogênio 

amoniacal, fósforo total e ortofosfato. Os dados de temperatura da água, pH e oxigênio 

dissolvidos foram obtidos ao longo do perfil vertical da coluna de água. As amostras de 

sedimentos foram coletadas no mesmo ponto de amostragem de água e usadas para a 

determinação de ortofosfato, matéria orgânica, carbono orgânico total e granulometria. 

Durante os meses de pesquisa registraram-se índices baixos de precipitação na região em 

que o açude se situa, destacando-se abril, pela maior pluviosidade registrada no período 

de estudo e consequente redução do volume de água, até alcançar o volume morto, em 

setembro. As maiores concentrações de nutrientes foram registradas durante o primeiro 

semestre, associado ao período de ocorrência de chuva (abril e maio) e de liberação de 

ortofosfato a partir dos sedimentos, devido a estratificação química consolidada e à 

possível estratificação térmica das massas de água, enquanto em julho e setembro o açude 

Pereira de Miranda apresentou circulação completa e menor disponibilidade de nutrientes 

na coluna de água. Os teores elevados de carbono orgânico total dos sedimentos 

indicaram uma preservação da matéria orgânica nesse compartimento ou uma produção 

elevada de biomassa na coluna de água acima da capacidade de assimilação do sistema.  

 

 

Palavras-chave: Ressuspensão. Ortofosfato. Carbono orgânico total. Açude Pereira de 

Miranda. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The sediment layer has the function to accumulate, retain and release nutrients into the 

water column, such as nitrogen and phosphorus which can promote eutrophication, even 

when the external loads of nutrients are controlled. However, this interaction depends on 

climatic conditions, hydrodynamic and morphometric of weirs. Thus, this study aimed to 

analyze the influence of orthophosphate resuspension process of sediment in the dam 

Miranda Pereira on physical, chemical and biological water quality, resulting in deficit 

period of prolonged drought. The samples of water and sediment were held in April, May, 

July and September 2015, in three sampling stations located in the lacustrine region. 

Water samples were collected on the surface of the water column and near the sediment, 

and determined the concentrations of nitrite, nitrate, ammonia nitrogen, total phosphorus 

and orthophosphate. The data of the water temperature, pH and dissolved oxygen were 

obtained throughout the vertical profile of the water column. The sediment samples were 

collected at the same point water sample and used for the determination of 

orthophosphate, organic matter, total organic carbon and particle size. During the months 

of research were registered low precipitation rates in the region where the dam is located, 

especially in April, the highest rainfall recorded in the study period and the consequent 

reduction in the volume of water until it reaches the dead volume in September . The 

highest concentrations of nutrients were recorded during the first half, due to the rain 

occurrence period (April and May) and release of orthophosphate from the sediment due 

to consolidated chemical stratification and possible thermal stratification of water bodies, 

while in July and September Miranda Pereira weir showed complete circulation and 

reduced availability of nutrients in the water column. High levels of total organic carbon 

sediment indicated a preservation of organic material such compartment or a high 

production of biomass in the water column above the system assimilation capacity. 

 

Keywords: Resuspension. Orthophosphate. Total organic carbon. Weir Pereira de 

Miranda. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A construção de reservatórios gera alterações de natureza econômica, ecológica e 

social que modificam a dinâmica e a qualidade dos ecossistemas naturais. Entre estas 

alterações, as variações na qualidade da água são imediatas e devem ser analisadas a partir 

do monitoramento de variáveis físicas, químicas e biológicas, para subsidiar ações de 

mitigação dos impactos negativos decorrentes da transformação de um ambiente lótico 

em lêntico e otimizar o gerenciamento dos usos múltiplos da água represada (TUNDISI; 

TUNDISI, 2008). 

De fato, a ação antrópica está acelerando o processo de eutrofização em 

reservatórios e prejudicando os usos múltiplos previstos para a água armazenada. A 

redução da qualidade da água ocorre devido às formas inadequadas de ocupação e uso da 

bacia hidrográfica e a utilização desses ecossistemas aquáticos artificiais como receptores 

de poluição, especialmente por nutrientes derivados de cargas difusas e pontuais 

(BRAGA, ROCHA; TUNDISI, 1998; COBELAS; SALAS; MARTINO, 2001).  

As atividades realizadas na bacia hidrográfica de influência dos reservatórios, tais 

como: agricultura, pecuária e construções irregulares são as principais fontes de poluição 

difusa desses ecossistemas aquáticos, enquanto que a integração entre cargas poluidoras 

presentes na bacia e os ecossistemas aquáticos é realizada a partir do ciclo hidrológico. O 

fluxo hidrológico, associado a condições ambientais locais, realiza a dissolução e o 

transporte de cargas poluidoras aos reservatórios por caminhos indeterminados, o que 

torna esse tipo de poluição, de difícil medição e controle (ALLAN et al., 2002; 

CARPENTER et al., 1998). 

Por outro lado, o desenvolvimento urbano e industrial intensifica a geração de 

cargas de rejeitos, caracterizadas como fonte de poluição pontual, que através do 

escoamento líquido e despejo inadequado promovem alterações qualitativas e 

quantitativas nos ecossistemas aquáticos continentais receptores (AMANCIO; FARIAS; 

SILVA NETO, 2004). Além disso, os efluentes domésticos contêm altas concentrações 

de matéria orgânica e de nutrientes (como nitrogênio e fósforo) biologicamente 

disponíveis, que favorecem o processo de eutrofização quando lançados in natura nos 

ecossistemas aquáticos (JARVIE et al., 1998).  

Nesse sentido, semelhante ao que ocorre pelas fontes difusas, a fertilização por 

nutrientes provoca alterações nos ecossistemas aquáticos superficiais, tais como: 
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desequilíbrio nas assembleias de produtores primários; a exemplo das florações de 

cianobactérias e macrófitas aquáticas; redução da transparência da água e da radiação 

subaquática; maior amplitude de variação diária nas concentrações de oxigênio, com 

eventos frequentes de condições anóxicas; alterações no sabor, odor e cor da água; mortes 

de peixes e perda de biodiversidade, que podem resultar em mudanças significativas das 

teias tróficas (CARPENTER et al., 1998; LI et al., 2009). 

O fenômeno da eutrofização nos corpos hídricos é influenciado por diferentes 

fatores, a depender das condições climáticas e hidrológicas locais nas diferentes épocas 

do ano. Durante o período chuvoso, os reservatórios podem receber aporte pluvial 

contendo elevada carga de nutrientes, enquanto que na estação seca, a força do vento pode 

ser o fator preponderante na ocorrência desse fenômeno, dado que ele causa uma maior 

disponibilização de nutrientes a partir do sedimento, devido a maior mistura da coluna de 

água (FREIRE, CALIJURI, SANTAELLA, 2009).            

Em regiões semiáridas, caracterizada por estiagens anuais e secas interanuais 

recorrentes, a fertilização interna a partir de sedimentos é um dos mecanismos mais 

importantes para eutrofização de seus ecossistemas. Grande parte das cargas de matéria 

orgânica e de nutrientes que aportam aos ecossistemas aquáticos lênticos dessas regiões 

se acumulam no sedimento, ao se considerar a capacidade dos açudes em funcionar como 

bacias de retenção de materiais de origem alóctone, e podem ser redisponibilizados por 

processos físicos (vento), químicos (oxirredução) e biológicos (bioturvação) (BEZERRA, 

BECKER e MATTOS, 2014; FREIRE et al., 2009; MOLISANI et al., 2013). 

Segundo Esteves (2011), os nutrientes e a matéria orgânica, de origem alóctone e 

autóctone, são frequentemente, transportados, transformados e decompostos, formando, 

juntamente com o material inorgânico mineral, o sedimento do ecossistema lacustre. Em 

estudo realizado no semiárido cearense, Molisani et al. (2013) observaram que o açude 

Castanhão retém grande parte do sedimento alóctone, destacando as concentrações de 

fósforo, às quais são responsáveis pelo potencial de eutrofização desse reservatório. 

Portanto, como defende Costa-Boddeker (2012), a análise dos nutrientes presentes no 

sedimento lacustre fornece respostas às múltiplas pressões que interferem na eutrofização 

dos reservatórios e poderão subsidiar medidas de controle e recuperação dos ecossistemas 

eutrofizados. 

Nesse sentido, o fósforo reativo solúvel presente na interface água-sedimento é 

um elemento fundamental na estimativa da carga interna potencial do sistema e sua 
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relação com a eutrofização e com o estado trófico desses corpos hídricos (BEZERRA, 

BECKER e MATTOS, 2014), podendo ser útil para avaliação do potencial trófico do 

ecossistema, especialmente quando o fósforo é o principal nutriente limitante, como 

observados em muitos açudes de clima tropical semiárido (ESTEVES e PANOSSO, 

2011).  

Com base nesta problemática, este estudo propõe analisar algumas interações 

entre a coluna de água e o sedimento discutindo fatores que podem influenciar na 

ressuspensão de ortofosfato do sedimento para a coluna de água e avaliando como esse 

processo pode contribuir para eutrofização no açude Pereira de Miranda, durante um 

período caracterizado por nível da água muito baixo, resultante de 4 anos seguidos de 

seca. 

Este trabalho integra um projeto mais amplo, iniciado em 2009, com o objetivo 

de analisar o processo de eutrofização e o estado trófico, a dinâmica limnológica de 

variáveis físicas, químicas e biológicas e mudanças espaço-temporais nos atributos das 

assembleias de fitoplâncton do açude Pereira de Miranda, associando-as a fatores 

climáticos, hidrológicos, morfométricos e antrópicos. Até 2015, foi realizado 

monitoramento contínuo da qualidade da água deste açude, servindo de base para 

pesquisas de doutorado, mestrado e graduação, avançando para outras linhas de atuação 

fundamentais para compreensão da limnologia do semiárido brasileiro, como: estudo da 

dinâmica das assembleias de zooplâncton, estimativas das taxas de produtividade 

primária e dinâmica biogeoquímica na interface sedimento e água, acerca da 

redisponibilização de ortofosfato do sedimento para a coluna de água, sendo esta última 

linha nosso objeto de estudo. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o sedimento lacustre como fonte de nutrientes 

para a coluna de água a partir da redisponibilização de ortofosfato, considerando as 

condições limnológicas e hidrológicas do açude Pereira de Miranda e os fatores 

climáticos regionais em um contexto de redução acentuada do nível da água após quatro 

anos de seca. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Avaliar as condições limnológicas do perfil vertical da coluna de água a partir dos 

valores de pH e temperatura da água e das concentrações de oxigênio dissolvido; 

 Determinar a qualidade física e química da água, a partir das amostragens na 

superfície e próxima ao sedimento,  

 Determinar granulometria, concentração de nutrientes (ortofosfato, carbono 

orgânico total) e teor de matéria orgânica no sedimento; 

 Comparar as concentrações de ortofosfato retidos no sedimento e dissolvidos na 

água. 

 Discutir o potencial de fertilização interna para manutenção ou avanço do 

processo de eutrofização.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 Compartimentos de sistemas aquáticos lênticos e suas interações físicas, 

químicas e biológicas  

 

Os ecossistemas aquáticos lênticos são divididos em compartimentos para serem 

melhor analisados, tais como: região litorânea, região limnética, região bentônica (onde 

se localiza a interface sedimento-água), e interface água-ar. Essa subdivisão é didática, 

uma vez que esses compartimentos estão interligados, como podem ser observados nos 

processos dos ciclos biogeoquímicos, a exemplo das interações de troca de matéria e 

energia entre eles (ESTEVES e CALIMAN, 2011). 

A região litorânea contém todos os níveis tróficos de um ecossistema: produtores 

primários, herbívoros, predadores e decompositores (ESTEVES e CALIMAN, 2011). 

Esse ecossistema, por estar localizado numa região de transição entre o ecossistema 

terrestre e o lacustre, sofre o impacto direto do escoamento pluvial e do transporte de 

nutrientes, que provocam alterações no ecossistema aquático. 

O escoamento pluvial é influenciado pela intensidade e duração das chuvas, que 

provocam erosão no entorno de bacias hidrográficas e transportam sedimento para zonas 

de deposição. A velocidade das partículas de sedimento diminui ao longo do percurso do 

escoamento até a zona de deposição, onde há a sedimentação desse material no interior 

de reservatórios, rios, lagos ou represas, concluindo assim o processo erosivo provocado 

pelo trajeto do escoamento pluvial (BRANCO, 1998).  

O escoamento pluvial no entorno dos corpos hídricos percorre a mata ciliar, esta, 

por sua vez, absorve os nutrientes da água e utiliza no processo de fotossíntese, retirando 

nitrogênio e fósforo (HORPPILA, KAITARANTA, JOENSUUL, 2013), controla 

inundações, devido à diminuição da turbulência do fluxo de água (WU, JIANG; 2008), 

realiza o aporte de adubos, agrotóxicos e de sedimentos antes de adentrar aos 

reservatórios, evitando o assoreamento do leito dos rios e das nascentes, mantendo a 

qualidade e a quantidade da água pela sua função de tamponamento entre os cursos de 

água e das áreas adjacentes cultivadas (BOTELHO e DAVIDE, 2002).  

Quando o escoamento pluvial adentra aos corpos hídricos, são provocados 

aumentos nas concentrações de nutrientes na coluna de água, pelo fato de serem trazidos 

consigo nutrientes e material dissolvida e particulada. Esses nutrientes devem gerar um 
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aumento na biomassa de produtores primários como fitoplâncton e macrófitas aquáticas. 

Posteriormente, os produtores primários são consumidos e digeridos por consumidores 

primários, sendo transformados e liberados na forma de matéria orgânica para a superfície 

dos sedimentos, modificando o ciclo biogeoquímico. Consequentemente, há um aumento 

nas taxas de mineralização que associadas às baixas taxas de oxigênio, de amplitudes 

acentuadas de variação de temperatura, de valores baixos de potencial redox favorecem a 

liberação de nutrientes inorgânicos dos sedimentos para a coluna de água (BERELSON 

et al., 1998). 

Na região limnética dos reservatórios, a radiação solar incidente no corpo hídrico 

é fundamental para a ocorrência de processos, que assim como a fotossíntese, interferem 

diretamente e indiretamente na riqueza e na diversidade de espécies no ecossistema. A 

captação elevada de luz solar realizada pelos seres autotróficos somada a 

redisponibilização de nutrientes a partir dos sedimentos, por exemplo, aumenta as taxas 

fotossintéticas, produzindo maiores quantidades de oxigênio e beneficiando, 

consequentemente, os organismos de respiração aeróbica, transferindo assim, energia 

entre os níveis tróficos através das teias alimentares dentro dos ecossistemas (ESTEVES 

e BARBIERI, 2011).  

Ao penetrar na coluna de água, a radiação solar tem sua intensidade e qualidade 

espectral alteradas, dependendo, principalmente, das concentrações de materiais 

dissolvidos e em suspensão. A porção iluminada da coluna de água, denominada de zona 

eufótica, apresenta intensidades elevadas de absorção da energia luminosa em regiões 

tropicais, devido a menor inclinação dos raios solares. Nessas regiões, bactérias, 

fitoplâncton, detritos orgânicos e inorgânicos são exemplos de partículas suspensas que 

dispersam essa radiação, aumentando a turbidez e diminuindo a transparência da 

luminosidade na água (ESTEVES e BARBIERI, 2011).  

Da mesma forma, em regiões tropicais, o vento atua de maneira essencial nos 

ecossistemas aquáticos continentais, promovendo turbulência na água e produzindo uma 

redistribuição de calor por toda a massa de água que evita ou diminui a ocorrência de 

estratificação térmica na coluna de água. A maioria dos corpos hídricos presentes em 

áreas de clima tropical, apresenta profundidade reduzida e que sob intensidade elevada 

do vento, comumente presente nessas áreas, favorecem desestratificações térmicas 

sazonais na coluna de água (ESTEVES e BARBIERI, 2011). Esses fatores demonstram 

que um reservatório naturalmente mais raso ou mais secos devido ao consumo ou 
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estiagens se torna mais vulnerável a forte intensidade do vento, a exemplo do Pereira de 

Miranda, e maior suspensão de partículas de sedimentos, implicando no aumento da 

turbidez e na redução da transparência da água e da fotossíntese, com limitações sobre o 

crescimento algal.  

Por outro lado, existem reservatórios em regiões de clima tropical e subtropical 

que são atingidos por estratificações estáveis, em que mesmo havendo redução na 

diferença de valores da temperatura entre as camadas que formam a coluna de água, essa 

redução não é suficiente para homogeneizar a coluna de água, principalmente se a energia 

eólica for insuficiente para misturar as camadas da água. Isso é comum em regiões ou em 

períodos/estações com intensidades baixas de vento, visto que para desestratificar massas 

de água com temperatura entre 29 e 30ºC é necessário 37 vezes mais energia do que entre 

4 e 5ºC (ESTEVES e BARBIERI, 2011). 

Eventos de desestratificação dos corpos hídricos, em que o vento promove 

turbulência nas camadas de água e redistribui o calor por toda a coluna de água, interfere 

diretamente na absorção da radiação na coluna de água, em que a região denominada de 

interface água-ar é uma das principais afetadas. Nesse compartimento dos corpos 

hídricos, devido à forte absorção de radiação no primeiro metro de profundidade, deveria 

haver uma queda brusca de temperatura na camada abaixo, porém, a ação do vento 

promove esses eventos de desestratificação na coluna de água (ESTEVES e BARBIERI, 

2011). 

A interface água-ar é o compartimento do corpo hídrico onde ocorrem as trocas 

gasosas, sendo habitada pelos organismos microscópicos que formam o nêuston, tais 

como: bactérias, fungos e algas. Além disso, a comunidade de plêuston também está 

presente nessa região do reservatório e é formada por macrófitas aquáticas ou plantas 

aquáticas e inúmeros animais pequenos que necessitam do ar atmosférico para sua 

respiração (ESTEVES e CALIMAN, 2011). Dentre as diversas trocas gasosas que 

ocorrem nesse compartimento, as que atuam na transformação do nitrogênio são: 

amonificação, nitrificação, redução dissimilatória e anammox. A fixação do nitrogênio é 

primordial para capturar esse elemento do ambiente atmosférico para o metabolismo dos 

microorganismos aquáticos (ESTEVES e AMADO, 2011). 

A fixação do nitrogênio na região eufótica da coluna de água é realizada, 

principalmente, pelas cianobactérias associadas ao perifíton das macrófitas aquáticas, 

dependendo diretamente da presença da luz na realização da fotossíntese e pelas 
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cianobactérias do plâncton. Geralmente, nas porções, mais anóxicas e próximas dos 

sedimentos, as bactérias heterotróficas fermentadoras são os principais fixadores de 

nitrogênio gasoso (N ), pelo fato de não dependerem da disponibilidade de oxigênio e 

por utilizarem a grande quantidade de matéria orgânica, comumente, presente no 

sedimento, como fonte de energia (ESTEVES e AMADO, 2011).  

A região bentônica abrange substratos não consolidados ou consolidados 

associados ao fundo do ecossistema aquático, abrangendo algas perifíticas, macrófitas 

aquáticas (quando a radiação alcança o sedimento), bactérias, protozoários, peixes e uma 

grande diversidade de insetos aquáticos e outros invertebrados de táxons dominantes na 

área. Essa região encontra-se na zona eufótica ou afótica, dependendo da profundidade 

do ambiente e, geralmente, tem uma dimensão espacial muito heterogênea, pois a 

interação física criada por sedimentos, rochas, vegetação terrestre e pela colonização do 

sedimento por organismos bentônicos torna diferente a constituição dos sedimentos nas 

porções do açude (ESTEVES e CALIMAN, 2011). 

Na região bentônica, o estudo dos sedimentos tem fundamental importância no 

controle da eutrofização de ambientes aquáticos, devido sua capacidade como fonte 

interna de fósforo para a coluna de água (RIBEIRO et al., 2008). Isso ocorre, geralmente, 

devido às trocas de massas de sedimentos ressuspendidas na coluna de água pelo vento e 

pela turbulência causada pela movimentação de organismos próximos aos sedimentos, a 

exemplo dos peixes. Em contraposição, há fatores que retêm o fósforo no sedimento de 

lagos, tais como: disponibilidade de matéria orgânica, de ferro e alumínio. (ALLER, 

1980; FANNING et al., 1982; DE JONGE e VAN BEUSEKOM, 1995; TEMPORETTI; 

SNODGRASS; PEDROZO, 2013). 

Pesquisas evidenciam que a riqueza e a composição de espécies de invertebrados 

bentônicos estão associadas aos processos de bioturbação na coluna de água próxima aos 

sedimentos, que controlam as taxas de ressuspensão de fósforo para a água provocando 

seu aumento e o incremente de biomassa algal (ESTEVES e CALIMAN, 2011). 

 

3.2  O processo de formação dos sedimentos e suas características  

 

Os sedimentos presentes em sistemas aquáticos desempenham um papel 

ambiental essencial devido à sua capacidade de armazenar e liberar nutrientes para a 

coluna de água (PERCUOCO, 2015). A formação de sedimento inicia através do processo 



23 

 

erosivo, originado pelos impactos causados pelas gotas de chuva, que caem sobre a 

superfície do solo e do escoamento superficial da água. Esses impactos da chuva somados 

à ação gravitacional têm energia cinética suficiente para arrancar esse material do solo, 

provocando erosão e, consequentemente, arraste de partículas do solo, por meio desse 

escoamento superficial da água (MEYER, 1971).  

O transporte dos sedimentos ocorre mediante fluxo de massa, na forma de 

rolamento, deslizamento ou arraste da partícula, por suspensão ou por ambas as maneiras. 

Esse transporte move as partículas desagregadas à certas distâncias e direções, 

comumente sendo denominado de salpico (MUTCHLER e YOUNG, 1975). Os diferentes 

processos de transporte do sedimento, mediante as diversas condições de local e 

escoamento, condicionam a granulometria presente no reservatório, uma vez que, as 

partículas presentes nos reservatórios estão sujeitas à ação de diversas forças que 

resultarão em comportamentos diferenciados, podendo estar em suspensão ou serem 

levadas ao fundo dos reservatórios, dependendo de variáveis, como: tamanho, peso, 

forma das partículas, forma do escoamento, velocidade da corrente, obstáculos existentes 

ao longo do leito, declividade, forma do canal e outras (CARVALHO, 1994). 

De acordo com Bicalho (2006), o barramento de rios para a construção de 

reservatórios provoca alterações nas características hidráulicas do fluxo de água, 

aumentando a área molhada e diminuindo a velocidade média da corrente de água, 

tornando esses corpos hídricos mais susceptíveis ao processo de assoreamento, pois com 

a diminuição da velocidade das partículas em suspensão, os sedimentos tendem a 

depositar-se e reduzir a capacidade útil do reservatório. Alves e Campos (2009) 

complementaram essas constatações, ao afirmarem que as partículas maiores, devido ao 

maior peso, tendem a se depositar no interior dos corpos hídricos, enquanto que as 

partículas menores são transportadas em suspensão, sendo depositadas ao longo do 

reservatório dependendo de sua velocidade de queda.  

Segundo Bloesch e Uehlinger (1986), a sedimentação pode ser considerada como 

um dos processos fundamentais atuantes no metabolismo do lago. Esse processo retém, 

acumula e fixa/aprisiona, sob em condições físicas e químicas adequadas, os nutrientes e 

a matéria orgânica nos sedimentos. 

Segundo Glymph (1973), os reservatórios podem ser considerados como uma 

bacia coletora de sedimentos, apesar das suas diferenças físicas e dos impactos sofridos 

com a introdução da barragem. Assim, os sedimentos são depositados em quantidades 
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diferentes e dependem de características dos reservatórios e da bacia hidrográfica, tais 

como: capacidade de retenção de partículas e substâncias dissolvidas, morfologia plana 

ou ondulada do terreno, se existem grandes ou pequenas profundidades, tipos de uso e 

ocupação da bacia no entorno e médias pluviométricas. Essas características regulam, 

especificamente, a quantidade de material em suspensão retido suportada por cada 

reservatório. 

Segundo Pejrup (1988), os sedimentos de ambientes lênticos, muitas vezes, 

contêm grande quantidade de lama por causa dos processos de sedimentação que levam 

à formação de turbidez máxima, ou seja, o barramento do curso de rios, como observado 

em reservatórios construídos no semiárido, favorece a suspensão de partículas menores 

que se ligam na coluna de água, formando flocos de lama e promovendo um aumento da 

turbidez no ambiente aquático. A ação dos principais fatores físicos, tais como: 

intensidade, velocidade das correntes de água e a profundidade da coluna de água 

somados a ação das chuvas condicionam a ocorrência de eventos de remobilização desse 

sedimento, podendo haver quebra de flocos grandes em partículas menores, por meio das 

condições hidrodinâmicas de turbulência presentes no ecossistema aquático. 

O estudo do carbono orgânico total e sua relação com a matéria orgânica se torna 

um parâmetro fundamental, pois ele representa a fração da matéria orgânica presente no 

sedimento que não sofreu mineralização (MEYERS, 2003). 

Segundo Belo e Quináia (2010), teores de carbono orgânico total muitos baixos, 

em torno de 1,50%, indicam que os sedimentos são de natureza mineral, com moderado 

conteúdo de matéria orgânica, uma vez que, apresentam menos de 10% de matéria 

orgânica em peso seco. Esses valores de carbono orgânico total são característicos de 

praia, devido a porcentagem elevada de areia nos locais de amostragem.  

Em seu estudo no rio Barigui, em Curitiba, Frohner e Martins (2008) constataram 

que partículas finas (silte e argila), geralmente, são encontradas em rios e reservatórios e 

que devido maior área superficial de contato influenciam no potencial de contaminação e 

eutrofização de corpos hídricos, visto que, partículas menores de sedimento adsorvem 

melhor compostos orgânicos, como o fósforo. 

De acordo com Barbosa (2010), a retenção de sedimentos nos reservatórios são 

condicionados pelas alterações climatológicas mediante variabilidades espacial e 

temporal de cada região. A precipitação pluviométrica e o vento são os principais fatores 

atuantes nos corpos hídricos tropicais, promovendo turbulência na coluna de água e 
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podendo ressuspender os sedimentos. As chuvas e os ventos intensos suspendem a 

matéria inorgânica reduzindo a transparência da água, a radiação subaquática, a produção 

primária fitoplanctônica e a sobrevivência das macrófitas. 

Fenômenos de ressuspensão nos sedimentos têm grande relevância entre estudos 

envolvendo processos que influenciam a dinâmica de liberação ou precipitação de íons 

para a coluna de água. A ação dos ventos é a principal causadora desses eventos nos 

corpos hídricos, interferindo assim, na qualidade da água dos ecossistemas aquáticos, se 

comparadas a condições estáticas, dado que, esses eventos favorecem a reoxigenação na 

coluna de água e tendem a sedimentar o fósforo reativo, devido à ligação de suas 

partículas com alumínio, ferro, matéria orgânica e com o próprio oxigênio dissolvido 

(DAPENG et al., 2011). 

De acordo com Nunes (2013), a retenção das frações de fósforo total (PT) e 

fósforo inorgânico (PI) nos sedimentos de corpos hídricos não são influenciadas pela 

granulometria de grãos arenosos, devido à falta de capacidade desses grãos em adsorver 

o fósforo. 

Por sua vez, a fração de fósforo orgânico (PO), é influenciada diretamente pela 

quantidade de carbono no sedimento, pois este elemento atua reduzindo o potencial redox, 

ou seja, quebrando a ligação entre íons na camada superficial dos sedimentos e liberando-

os na coluna de água, ocorrendo geralmente em períodos de estratificação térmica, devido 

à baixa oxigenação. Essas reações são provocadas por populações microbianas que 

necessitam de carbono para completar seu ciclo de vida. Esses microrganismos fornecem 

elétrons por meio dos seus processos metabólicos, desestabilizando o fosfato, assim como 

outros compostos, liberando-o do sedimento para a coluna de água (NUNES, 2013). 

As frações de fósforo orgânico e inorgânico são importantes, pois indicam as 

condições de preservação ou degradação da matéria orgânica. Elevados teores de PI no 

sedimento, se comparado com as quantidades de PO, indicam degradação (mineralização) 

da matéria orgânica. Ao contrário, altas taxas de PO representam uma preservação da 

matéria orgânica (MARTINS, 2008).  

O ciclo do fósforo na água e no sedimento é fortemente influenciado pelos 

seguintes fatores: temperatura, potencial hidrogeniônico (pH), condições de oxidação e 

redução no ambiente e atividades biológicas. Dentre esses fatores, as bactérias têm 

importância por realizarem a mineralização do material orgânico dissolvido e particulado 

presentes nos sedimentos de lagos (BORGES, 1998). 
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Essas bactérias mineralizam os compostos orgânicos através da decomposição de 

algas e outros organismos mortos que vieram de outras camadas da coluna de água, 

utilizando energia química disponível para acelerar a transferência de elétrons nos 

processos de oxidação e redução e influenciar na adsorção ou separação de elementos no 

sedimento (GACHTER E MEYER, 1993).  

 

3.3 Ressuspensão de fósforo a partir do sedimento 

 

A dinâmica natural dos ecossistemas aquáticos da região em estudo, é modelada, 

principalmente, pelo clima e pelo regime hidrodinâmico característico do semiárido 

brasileiro (CHELLAPPA et al, 2009; FIGUÊIREDO et al, 2007). O clima dominante 

dessa região caracteriza-se pelas precipitações escassas e concentradas durante o período 

chuvoso anual (concentrado no primeiro semestre do ano), altas temperaturas médias 

anuais (e taxas elevadas de evaporação) e deficit hídrico. Esses fatores influenciam 

diretamente a maioria dos rios dessa região, principalmente os intermitentes, que são 

condicionados pelo período chuvoso (ARAÚJO, 2011). 

O balanço hídrico anual negativo, somado às temperaturas altas, características do 

semiárido brasileiro, provocam vazão baixa e alto tempo de residência da água nos 

reservatórios. Além disso, esses fatores influenciados diretamente pela evaporação 

elevada, intensificam a acumulação e a concentração de nutrientes nos corpos hídricos, 

tornando-os mais susceptíveis ao fenômeno de eutrofização (BARBOSA et al., 2012). 

Durante o período de estiagens e de secas prolongadas, o aporte externo de 

nutrientes para os reservatórios do semiárido é reduzido, pois na escassez de chuvas a 

formação de escoamento superficial, e até mesmo subterrâneo, é limitada, não gerando, 

em período de escassez hídrica mais intensa, vazão hídrica ou carreamento natural de 

nutrientes para os ecossistemas aquáticos. Nesse período, as condições tróficas dos corpos 

hídricos podem ser favorecidas pela ressuspensão física e mecânica do fósforo e de outros 

nutrientes dos sedimentos para a coluna de água, tendo o vento como a principal fonte 

energética para esse processo (FREIRE; CALIJURI; SANTAELLA, 2009). 

De acordo com Wiegand et al. (2014) a retenção ou liberação de fósforo pela 

interface sedimento-água é um fator que influencia diretamente na qualidade da água em 

reservatórios durante períodos de estiagem. A comparação entre valores de nutrientes da 

coluna de água e do sedimento, na ausência de fontes externas, são muito importantes 
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para a compreensão dos mecanismos de fertilização interna em açudes, a exemplo da 

fertilização pela fração biodisponível de fósforo (ortofosfato), considerando um dos 

principais nutrientes limitantes à produtividade primária de ecossistemas aquáticos 

continentais. A avaliação da interação entre os compartimentos sedimentos e coluna de 

água deve ser realizada pela análise de outras variáveis, sejam elas climáticas (vento e 

chuva), hidrológicas (vazão, tempo de residência hidráulica, estratificação/circulação de 

massas de água), químicas (reações de oxirredução) e biológicas (bioturvação, 

respiração). (ESTEVES e CAMARGO, 2011). 

A estratificação térmica, comum em sistemas aquáticos de regiões semiáridas, 

ocorre quando há um aumento de temperatura nas camadas superficiais e má distribuição 

de calor por mecanismos de mistura das massas de água. Além do mais, outros processos 

como aporte hídrico com concentração química diferente, fazem com que as camadas de 

água superficiais apresentem densidades distintas das densidades das camadas mais 

profundas (NOGUEIRA, 1991).  

Seja por causas térmicas ou químicas, a diferença de densidades dificultam ou 

impede a circulação das massas de água e criam compartimentos distintos como 

epilímnio, metalímnio e hipolímnio nos corpos hídricos. Esse fenômeno é desfeito 

quando ocorre a interferência de fatores como vento e chuva, ou pela variação diária de 

temperatura do ar, especialmente na região semiárida, onda a variação diária de 

temperatura apresenta maior amplitude e é mais importante do que a variação anual, o 

que favorece processos de estratificação e mistura diárias das massas de água 

(NOGUEIRA, 1991).   

Em 2012, França et al. (2013) verificaram que no açude Pereira de Miranda, o 

vento apresentou forte influência nos processos de desestratificação térmica e química 

(oxigênio dissolvido). Nesse ecossistema, a estratificação causada pelas diferenças de 

densidade/temperatura e pela redução nas concentrações de oxigênio dissolvido ocorrem 

de maneira independente, ou seja, a estratificação química pode ocorrer mesmo na 

ausência de evidência de estratificação térmica. 

Em reservatórios tropicais, a ação do vento tem grande importância sob o perfil 

vertical de distribuição das concentrações de oxigênio na coluna de água, pois este pode 

provocar turbulências na água e favorecer a ocorrência de processos de desestratificação, 

por meio da circulação e homogeneização das massas de água ricas em oxigênio, 

comumente presentes no epilímnio com as do hipolímnio, pobres em oxigênio. Nas 



28 

 

regiões tropicais, às temperaturas elevadas e as características morfométricas de um corpo 

hídrico influenciam diretamente na atuação do vento e, consequentemente, na distribuição 

de oxigênio entre as massas de água, tomando como exemplo, reservatórios rasos no 

semiárido brasileiro, observamos que altas temperaturas e baixas profundidades comuns 

nesses corpos hídricos, favorecem a ação do vento, oxigenando toda a coluna de água 

(ESTEVES e FURTADO, 2011). 

A extensão do período de estratificação térmica e a quantidade de matéria orgânica 

acumulada são os principais fatores determinantes da magnitude dos déficits de oxigênio 

dissolvido na coluna de água dos corpos hídricos brasileiros, provocando alterações nas 

concentrações de oxigênio no epilímnio e, principalmente, no hipolímnio (ESTEVES e 

FURTADO, 2011).  

No epilímnio, as perdas de oxigênio dissolvido observadas no processo de 

respiração dos organismos, são compensadas por meio das taxas elevadas de oxigênio 

difundidas a partir da atmosfera e pelo processo fotossintético realizado na zona eufótica, 

proporcionando uma oxigenação contínua nessa camada da água. Na região do 

hipolímnio, os processos de decomposição aeróbia da matéria orgânica, próxima dos 

sedimentos e a respiração dos organismos geram déficits de oxigenação, uma vez que não 

há produção fotossintética de oxigênio nesse compartimento. Além disso, a redistribuição 

de oxigênio vindo da atmosfera não alcança essa camada, devido a estratificação térmica 

das massas de água e a dificuldade de difusão do ar em meio aquático (ESTEVES e 

FURTADO, 2011). 

No sedimento lacustre, a concentração e penetração de oxigênio é controlada por 

processos de bioturbação de peixes, microrganismos, organismos bentônicos e pela 

demanda química na oxidação de compostos inorgânicos e orgânicos, que por sua vez, é 

regulada pela temperatura. As características do sedimento, sua composição, estrutura das 

comunidades bentônicas presentes, bem como, a circulação da coluna de água, a 

penetração de luz solar, atuam no sedimento de diversas porções. Por isso, há níveis 

diferenciados de degradação da matéria orgânica nas diversas porções de sedimento 

presentes nos reservatórios, essa degradação é realizada por bactérias aeróbias, que, por 

sua vez, determinam as taxas de consumo de oxigênio na superfície desses sedimentos 

(ESTEVES e FURTADO, 2011). 

As interações entre processos físicos e hidrodinâmicos no corpo hídrico 

determinam como serão as trocas de substâncias no ambiente, onde por exemplo, o 
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fósforo na presença de oxigênio dissolvido em camadas próximas do fundo, tende a 

precipitar, demonstrando sua importância na fertilização interna de reservatórios 

(FRANZEN, 2009). A precipitação do fósforo ocorre na parte superficial da interface 

sedimento-água, nessa região, fluxos elevados de oxigênio que seriam consumidos pelos 

organismos para degradar matéria orgânica são utilizados na oxidação de íons, 

precipitando-os no sedimento, em razão da oxigenação elevada nessa porção da água 

(ESTEVES e PANOSSO, 2011).    

Em relação a redisponibilização de nutrientes a partir do sedimento, fatores 

morfológicos (profundidade média), físicos (estratificação térmica), químicos (oxigênio 

dissolvido, potencial redox) e biológicos (bioturvação) são relevantes na ressuspensão de 

ortofosfato (TEMPORETTI; SNODGRASS; PEDROZO, 2013).  

As reações de oxidação e redução que ocorrem na interface sedimento-água são 

reguladas por processos de estratificação e desestratificação da coluna de água e 

influenciam diretamente nas concentrações de oxigênio da água. Dentre os principais 

fatores associados às reações químicas de oxirredução na interface sedimento-água, as 

temperaturas elevadas e as baixas concentrações de oxigênio, até mesmo anaerobiose, 

comuns nos reservatórios do semiárido brasileiro, têm grande relevância na liberação de 

nutrientes do sedimento para a coluna de água. Sob essas condições, a camada da água 

mais próxima ao sedimento é fortemente redutora, causando a solubilização de íons, 

através de processos de redução de compostos presentes nessa camada de água e, 

posteriormente, liberando-os nas camadas mais acima na coluna de água (ESTEVES e 

CAMARGO, 2011). 

Segundo Hupfer e Lewandowwki (2008), os modelos atuais que explicam a 

dinâmica do fósforo no sedimento através de reações mediadas por processos biológicos, 

especialmente por microrganismos têm maior relevância do que modelos clássicos, 

baseados em processos químicos. De acordo com Kalff (2002), a ausência de oxigênio 

apenas, não é uma condição suficiente para promover a redução de compostos como o 

Fe³  para Fe² , pois agregados de oxi-hidróxidos de ferro são estabilizados por serem 

recobertos com matéria orgânica. Pesquisas como essa consideram que a taxa de liberação 

de fosfatos a partir dos sedimentos é controlada, principalmente, pela decomposição 

microbiana da matéria orgânica. 

Pesquisas indicaram que a redução do aporte e o controle dos fluxos de fósforo 

são fundamentais no controle da eutrofização artificial, em que diferentes estratégias para 
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se alcançar um bom projeto de manejo devem verificar a capacidade de retenção de 

fósforo pelo sedimento e os diversos fatores que nela influenciam (SCHINDLER et. al, 

2008; KALF, 2002; SMITH e SCHINDLER, 2009). 

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

   

4.1 Localização e caraterização da área de estudo 

 

O município de Pentecoste, localizado na bacia hidrográfica do rio Curu, 

mesorregião do Norte Cearense, Brasil, faz divisa com os municípios: São Gonçalo do 

Amarante, São Luís do Curu, Umirim, Itapajé, Apuiarés, Paramoti, Caridade, 

Maranguape e Caucaia. Sua população estimada é de 36773 habitantes, área territorial de 

1.378.258 km² e Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,629 (IBGE, 2016). 

O açude Pereira de Miranda, objeto deste estudo, está localizado neste município 

e, possui área inundável de aproximadamente 5.486 hectares, sendo popularmente 

chamado de “açude Pentecoste” (AMANCIO; FARIAS; SILVA NETO, 2004). A sua 

rede de drenagem é composta pelos rios: Canindé, Capitão Mor, Juriti e Batoque; e os 

riachos: Aroeira, Bom Sucesso, Cachoeira, Cedro, Meio, Mel, Serrote, Macacos, Salgado, 

Seriema (CEARÁ, 2016). 

Esse açude foi construído em 1957 pelo Departamento Nacional de Obras Contra 

as Secas (DNOCS), a partir do barramento dos rios Canindé e Capitão Mor, com a 

finalidade de controlar as cheias, regularizar a vazão hídrica, promover irrigação a 

jusante, gerar energia hidroelétrica, favorecer a piscicultura e reter a água para seus 

diversos fins no semiárido (ALVES; CAMPOS, 2009).  

Sua capacidade de armazenamento é de 360 hm³ de água. Porém, devido aos 

baixos índices de precipitação na região Nordeste nos últimos anos, esse açude atingiu o 

volume morto em setembro de 2015, calculado em 2,78% de sua capacidade total de 

armazenamento, equivalente a 10 hm³. Durante a pesquisa, o maior volume de água 

armazenado nesse açude (14,54 hm³) foi observado em abril na primeira coleta 

(COGERH, 2016). 
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Figura 1 – Localização do açude Pereira de Miranda e definição das estações de coleta.  

Fonte: Google Earth (2005). 

 

O açude Pereira de Miranda está inserido numa área de clima tropical quente 

semiárido brando (IPECE, 2016). A vegetação presente na área é classificada como 

Caatinga Arbustiva densa, uma vez que, essa vegetação está inserida na Unidade 

Geoambiental da Planície Ribeirinha, sendo cercada pela Unidade Geoambiental do 

Sertão, localizada no interior cearense. Essa área do Ceará é classificada com um grau 

elevado de sensibilidade à desertificação natural e antrópica (IPECE, 2016). O regime 

pluviométrico regional é irregular e com grande intensidade, são registradas altas 

temperaturas, um balanço hídrico instável e longos períodos de estiagem, condicionando 

a intermitência dos corpos hídricos na região (FUNCEME, 2016; IPECE, 2016).  

O município de Pentecoste é composto pelos solos: planossolo solódico, argissolo 

vermelho-amarelo distrófico, luvissolo e neossolo flúvico. Dentre esses tipos apenas o 

planossolo solódico não é fronteiriço ao açude, o solo argissolo vermelho-amarelo 

distrófico se encontra na porção a direita do açude, o luvissolo à esquerda e o neossolo 

flúvico ao norte posterior ao barramento dos rios Canindé e Capitão Mór (Tabela 1) 

(IPECE, 2016). 
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Tabela 1 – Tipos de solos fronteiriços ao açude Pereira de Miranda – CE. 

Tipo de solo Características 

 

 

 

Argissolo vermelho-amarelo 

Apresenta alto teor de argila, possui um 

baixo potencial nutricional, ocorre em 

relevos ondulados ou fortemente 

ondulados, apresenta uma cor vermelho-

amarelada no horizonte B e tem sua 

compactação facilitada, por ter um 

horizonte A muito arenoso. 

 

 

 

Luvissolo 

Ocorre em relevos suave ondulado e se 

caracteriza por ser raso, retêm minerais 

facilmente intemperizáveis e por 

apresentar uma mudança textural abrupta 

sua erodibilidade é elevada, há uma 

limitação hídrica e é sujeito a 

compactação. 

 

 

Neossolo flúvico 

Ocorre próximo de rios, em áreas de 

relevo plano, sendo evidentes as camadas 

de solo depositadas, diferenciadas pela 

cor, apresenta uma elevada profundidade 

e, consequentemente, condições 

adequadas para o enraizamento. 

Fonte: adaptado pelo autor (EMBRAPA, 2013). 

 

4.2 Procedimentos de amostragem e determinações de variáveis 

 

As coletas de água e sedimentos foram realizadas entre 10:00 e 15:00 h, em três 

estações de amostragem, definidas no eixo horizontal da região lacustre, seguindo a calha 

mais profunda do leito do açude Pereira de Miranda. Essa demarcação teve a finalidade 

estratégica de observar possíveis variações espaciais (longitudinal e vertical) na 

distribuição de nutrientes entre as camadas de superfície e de fundo da coluna de água e 

a interação entre os nutrientes da coluna de água e do sedimento. As coordenadas dos 

pontos 1 (região de afluência das antigas calhas dos rios Canindé e Capitão Mór, barrados 
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a jusante para a formação deste açude), ponto 2 (região intermediária entre os pontos 1 e 

3) e o ponto 3 (região mais profunda próxima a barragem) foram registradas com uso de 

Global Positing System (GPS), para garantir a repetição das coletas nos meses de abril, 

maio, julho e setembro de 2015.  

As variáveis selecionadas para caracterização da qualidade da água do açude 

Pereira de Miranda foram: Temperatura da água, potencial hidrogeniônico (pH), oxigênio 

dissolvido (OD), nitrito (NO ), nitrato (NO3 ), nitrogênio amoniacal (NH  e NH ), 

fósforo total (PT) e ortofosfato (PO ³ ). Para a caracterização da camada superficial do 

sedimento foram usados dados de granulometria, percentual de matéria orgânica (MO) e 

concentração de carbono orgânico total (COT) e de ortofosfato (PO ³ ). 

A análise do perfil térmico e químico do açude Pereira de Miranda foi realizada 

nos meses de abril, maio, julho e setembro de 2015, no horário de dez horas da manhã, 

no 1º ponto de amostragem. Dentre os pontos de amostragem, o ponto 1 foi escolhido, 

por ser o ponto mais profundo, fato importante, uma vez que, o açude Pereira de Miranda 

atingiu o volume morto e as precipitações pluviométricas têm diminuído ao longo dos 

anos e também porque o ponto mais profundo é o mais provável de se obter evidência de 

estratificação. 

Os dados de temperatura da água, potencial hidrogeniônico (pH) e oxigênio 

dissolvido (OD) foram medidos in situ apenas no ponto 1, com uso de sonda 

multiparamétrica, modelo YSI 6600 V2, que disponibiliza dados de cada variável 

simultaneamente. Esses dados foram usados para caracterização limnológica do perfil 

vertical da coluna de água do açude Pereira de Miranda e evidenciar processos 

hidrodinâmicos como estratificação e mistura das massas de água durante a pesquisa. 

Além disso, a intensidade do vento foi medida in situ, com uso de anemômetro portátil. 

A transparência foi medida com auxílio de um disco de Secchi. Os resultados de turbidez 

foram obtidos em campo, utilizando-se um turbidímetro portátil Digimed, modelo DM-

TU. Os dados pluviométricos e os dados sobre o volume do açude utilizados foram 

coletados, respectivamente, na estação da FUNCEME no município de Pentecoste e na 

COGERH. 

Nos três pontos de coleta, as amostras de água foram coletadas a 0,5 m da 

superfície e a 0,5 m do sedimento, com uso de garrafa de van Dorn de 5,0 litros, 

acondicionadas em frascos de polietileno de 2,0 litros e mantidas refrigeradas até a 

realização do procedimento analítico em laboratório. 
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As amostras de água foram usadas para as determinações de nitrito (NO ), nitrato 

(NO³ ), nitrogênio amoniacal (NH  e NH ), fósforo total (PT) e ortofosfato (PO ³ ), 

realizadas no Laboratório de Tratamento de Efluentes e Qualidade de Água (EQUAL), 

do Instituto de Ciências do Mar (LABOMAR), da Universidade Federal do Ceará (UFC), 

conforme os métodos descritos por Eaton et al. (2005) (Tabela 2). 

 

Tabela 2 -  Métodos empregados para determinação de variáveis químicas de qualidade 
de água. 

Fonte: adaptada pelo autor (EATON, et al., 2005). 

 

As amostragens de sedimento foram feitas com uma draga Eckman-Birge 

recolhendo sedimentos repetidas vezes em cada ponto até compor uma amostra com, 

aproximadamente, três quilos. Posteriormente, foram acondicionadas em sacos plásticos 

de 40 por 20 cm de área, mantidas refrigeradas em isopor contendo gelo até sua chegada 

ao laboratório e posterior armazenamento em freezer, descongelando-as apenas para 

avaliação da granulometria, determinação da fração da matéria orgânica e concentrações 

de carbono orgânico total e de ortofosfato, conforme os métodos descritos na tabela 3.  

Para se estabelecer uma classificação dos sedimentos do açude, as amostras foram 

peneiradas e os tamanhos determinados nos grãos após peneiramento, registrou 

porcentagens de cascalho, areia, lama (flocos desses materiais misturados), silte e argila. 

As análises granulométricas e a determinação de carbono orgânico total foram 

realizadas, respectivamente, no laboratório de Oceanografia Geológica (LOG), do 

Instituto de Ciências do Mar (LABOMAR/UFC) e na Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (EMBRAPA). As determinações quantitativas de matéria orgânica e 

ortofosfato presentes no sedimento foram realizadas no laboratório de Tratamento de 

Efluentes e Qualidade de Água (EQUAL). 

Variável Método Referência 

Nitrogênio amoniacal Fenato 4500-NH  F 

Nitrito Colorimétrico 4500-NO  B 

Nitrato Coluna de Cádmio 4500-NO  E 

Fósforo total Digestão com persulfato; ácido 

ascórbico 

4500-P J.; 4500P E. 

Ortofosfato Ácido ascórbico 4500-P E 

Sílica Molibdosilicato 4500-SiO  C 
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Tabela 3 -  Métodos empregados para determinação da granulometria, dos percentuais 
de matéria orgânica, dos teores de carbono orgânico total e das concentrações de 
ortofosfato no sedimento. 

Fonte: adaptada pelo autor. 

 

4.4 Análise estatística dos dados 

 

Cálculos da estatística descritiva como desvio padrão, média aritmética, valor 

máximo e mínimo, amplitude e coeficiente de variação de Pearson (CV) foram aplicados 

para todos os resultados, com exceção dos granulométricos, para organização e avaliação 

dos dados, com uso do programa Microsoft Excel. 

A avaliação do perfil vertical das variáveis temperatura da água, pH e oxigênio 

dissolvido, do ponto 1, foi realizada a partir dos gráficos de distribuição vertical, a partir 

dos dados de sondas obtidos no ponto 1, nos quatro meses amostrados. 

Utilizou-se o programa Anased 5.0 para converter as porcentagens dos pesos dos 

cinco tipos de grãos (cascalho, areia, lama, silte e argila) determinados em cada amostra 

durante as análises em laboratório, em gráficos que representam as quantidades de cada 

um desses tipos de grãos nos três pontos de amostragem durante os quatro meses 

analisados.                        

 

5. RESULTADOS  

 

5.1 Variáveis hidrológicas e climáticas 

 

Variável Método Referência 

Granulometria Pipetagem Suguio, 1973 

Matéria Orgânica Perda por ignição Loring e Rantala, 1992 

Carbono orgânico total Oxidação catalítica por 

combustão 

Através de analisador 

COT Shimadzu 

Ortofosfato Digestão por HCl; Azul de 

Molibdato 

Koroleff, 1976; Berner e 

Rao, 1994 
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Em 2015, durante os quatro meses de pesquisa, apenas em julho a precipitação 

mensal foi maior do que a média histórica do mês (Figura 2). Em setembro, devido aos 

índices baixos de precipitação e consequente redução acentuada no nível da água, o açude 

Pereira de Miranda atingiu o volume morto, calculado em 2,780% da capacidade total. 

Durante a pesquisa, o açude teve os maiores volumes armazenados para os meses de abril 

e maio registrando, respectivamente, 3,940% e 3,820% do volume total. 

 

Figura 2 – Volume do açude Pereira de Miranda, médias mensais de chuva nos meses de 
abril, maio, julho e setembro de 2015 e médias mensais históricas de 1974 a 2015. 

Fonte: Adaptado pelo autor (FUNCEME, 2016). 

 

A velocidade média do vento foi variável entre os períodos de amostragem. Em 

abril e maio, as velocidades medidas em campo nas três estações de coleta foram 

próximas, respectivamente, 7,500 m/s e 6,800 m/s. Em julho, o valor médio registrado foi 

menor, 4,000 m/s, enquanto que em setembro houve variações nos valores da velocidade 

do vento entre os pontos de coleta, destacando-se o terceiro ponto pelo maior valor 

registrado em campo registrado no mês, 4,400 m/s. 

 

5.2 Análise do perfil vertical da coluna de água, turbidez e transparência 

 

A maior amplitude vertical de temperatura, entre as camadas de superfície e fundo, 

acima de 1ºC, foi observada em abril (Figura 4; Tabela 4). Todavia, apenas em abril foi 

registrada uma amplitude vertical da temperatura entre as camadas de superfície e fundo 

da coluna de água acima de 1,0°C. Em vista disso, este mês foi utilizado como referência 
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para a análise da vulnerabilidade do açude Pereira de Miranda a processos de mistura e 

estratificação das massas de água. 

O oxigênio dissolvido foi a variável que apresentou maiores diferenças entre os 

valores de superfície e fundo, destacando-se as amplitudes de 8,230 mg/L e 4,420 mg/L, 

para abril e maio, respectivamente. Nesse período, o açude foi caracterizado por camadas 

superficiais bem oxigenadas e decréscimo nas concentrações de oxigênio dissolvido em 

direção às camadas mais profundas (Figura 4; Tabela 4). A variação vertical nos valores 

de oxigênio dissolvido ocorreram no período chuvoso, com maior intensidade em abril, 

quando o processo de estratificação química foi acentuado, como resultado da diferença 

entre as concentrações elevadas de oxigênio nas camadas superficiais e condições 

anóxicas próximas ao sedimento.  

A variação do pH foi pouco significativa nos meses analisados, sempre inferior a 

uma unidade. Apesar de apresentar pouco variação no perfil vertical, as águas do açude 

apresentaram tendência de pH alcalino com o prolongamento da estiagem, sendo os 

maiores valores observados em julho. 

Os valores de pH foram indicativos de condições próximas à neutralidade em 

abril, com valor máximo de 6,920 e mínimo de 6,630, e condições mais alcalinas em julho 

e setembro (Tabela 4).  
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Figura 3 - Perfil térmico e químico do açude Pereira de Miranda, no ponto 1, para os 
meses de abril, maio, julho e setembro de 2015. 
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Fonte: Próprio autor. 
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Tabela 4 – Estatística descritiva dos valores de temperatura, pH e oxigênio dissolvido no 
ponto 1, durante os meses de abril, maior, julho e setembro de 2015 no açude Pereira de 
Miranda. 

Fonte: Próprio autor. 

 

Durante 2015, a turbidez registrada no açude Pereira de Miranda alcançou 

amplitudes maiores que sete unidades, observadas no acréscimo de 7,900 NTU na 

superfície da coluna de água e 10,400 NTU no fundo da coluna de água registrados no 

mês de Maio. Os valores da transparência da água registrados pelo disco de Secchi foram 

de 0,350 cm para os meses de abril e maio e de 0,400 cm nos meses de julho e setembro.  

 

5.3 Distribuição de nutrientes na coluna de água  

 

Dentre os nutrientes dissolvidos, destacaram-se amplitudes mais elevadas para as 

concentrações de nitrito entre a superfície e o fundo da coluna de água.  

 

 

 

Abril Maio 

  Temperatura pH OD   Temperatura pH OD 

  (ºC)  (mg/L)   (ºC)  (mg/L) 

 Mínimo 28,610 6,630 0,280  Mínimo 29,930 7,080 1,010 

 Máximo 30,320 6,920 8,510  Máximo 30,400 7,290 5,430 

 Amplitude  1,710 0,290 8,230  Amplitude  0,470 0,210 4,420 

 Média 29,300 6,800 3,280  Média 30,260 7,230 4,320 

 Mediana 29,010 6,800 1,830  Mediana 30,330 7,250 5,120 

 Desvio 
Padrão 

0,630 0,080 3,190  Desvio 
Padrão 

0,170 0,060 1,570 

Julho Setembro 

 Mínimo 27,510 8,150 6,970  Mínimo 28,000 7,680 6,080 

Máximo 27,570 8,230 7,200 Máximo 28,210 8,010 6,750 

Amplitude  0,060 0,080 0,230 Amplitude  0,210 0,330 0,670 

Média 27,550 8,190 7,070 Média 28,100 7,830 6,250 

Mediana 27,550 8,200 7,080 Mediana 28,120 7,810 6,160 

Desvio 
Padrão 

0,020 0,020 0,070 Desvio 
Padrão 

0,070 0,080 0,170 
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Tabela 5 – Estatística descritiva (média, desvio padrão, mínimo e máximo) das variáveis 
químicas amostradas na coluna de água em abril, nos três pontos, no açude Pereira de 
Miranda – CE. 
 

Fonte: Próprio autor. 

 
Tabela 6 – Estatística descritiva (média, desvio padrão, mínimo e máximo) das variáveis 
químicas amostradas na coluna de água em maio, nos três pontos, no açude Pereira de 
Miranda – CE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Abril 

  NO ˉ NO ˉ NH ,  PT PO ³ˉ SiO  

  (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 

P
on

to
 1

 Média 0,380 0,096 0,216 0,271 0,169 9,670 

DP 0,042 0,014 0,107 0,013 0,030 0,184 

Mínimo 0,350 0,086 0,140 0,262 0,147 9,540 

Máximo 0,410 0,106 0,291 0,280 0,190 9,800 

P
on

to
 2

 Média  0,445 0,105 0,238 0,266 0,203 10,180 

DP 0,009 0,001 0,140 0,018 0,052 0,141 

Mínimo 0,436 0,104 0,139 0,253 0,166 10,080 

Máximo 0,449 0,105 0,337 0,278 0,239 10,280 

P
on

to
 3

 Média 0,376 0,086 0,291 0,355 0,196 10,360 

DP 0,088 0,009 0,228 0,238 0,035 0,566 

Mínimo 0,313 0,079 0,130 0,187 0,171 9,960 

Máximo 0,438 0,092 0,452 0,523 0,220 10,760 

Maio 

  NO ˉ NH ,  PT PO ³ˉ SiO  

  (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 

P
on

to
 1

 Média 0,020 0,012 0,217 0,100 3,320 

DP 0,001 0,001 0,004 0,001 0,028 

Mínimo 0,019 0,011 0,214 0,099 3,300 

Máximo 0,020 0,013 0,219 0,100 3,340 

P
on

to
 2

 Média  0,018 0,007 0,225 0,091 3,070 

DP 0,000 0,007 0,011 0,011 0,042 

Mínimo 0,018 0,002 0,217 0,083 3,040 

Máximo 0,018 0,012 0,232 0,099 3,100 

P
on

to
 3

 Média 0,016 0,009 0,213 0,102 2,970 

DP 0,001 0,002 0,004 0,001 0,014 

Mínimo 0,015 0,007 0,210 0,101 2,960 

Máximo 0,016 0,010 0,215 0,215 2,980 
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Tabela 7 – Estatística descritiva (média, desvio padrão, mínimo e máximo) das variáveis 
químicas amostradas na coluna de água em julho, nos três pontos, no açude Pereira de 
Miranda – CE. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Tabela 8 – Estatística descritiva (média, desvio padrão, mínimo e máximo) das variáveis 
químicas amostradas na coluna de água em setembro, nos três pontos, no açude Pereira 
de Miranda – CE. 
 

Fonte: Próprio autor. 

Julho 

  NO ˉ NO ˉ NH ,  PT PO ³ˉ SiO  

  (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 

P
on

to
 1

 Média 0,012 0,016 0,025 0,044 0,016 7,845 

DP 0,002 0,002 0,010 0,019 0,004 0,049 

Mínimo 0,010 0,014 0,018 0,030 0,013 7,810 

Máximo 0,013 0,017 0,032 0,057 0,019 7,880 

P
on

to
 2

 Média  0,012 0,014 0,026 0,044 0,015 8,150 

DP 0,003 0,005 0,013 0,018 0,003 0,156 

Mínimo 0,010 0,010 0,016 0,031 0,013 8,040 

Máximo 0,014 0,017 0,035 0,056 0,017 8,260 

P
on

to
 3

 Média 0,010 0,008 0,007 0,032 0,013 7,895 

DP 0,000 0,001 0,004 0,001 0,000 0,163 

Mínimo 0,010 0,007 0,004 0,031 0,013 7,780 

Máximo 0,010 0,008 0,009 0,032 0,013 8,010 

Setembro 

  NO ˉ NO ˉ NH ,  PT PO ³ˉ SiO  

  (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 

P
on

to
 1

 Média 0,014 0,018 0,056 0,036 0,007 7,210 

DP 0,003 0,008 0,019 0,017 0,000 0,028 

Mínimo 0,012 0,012 0,042 0,024 0,007 7,190 

Máximo 0,016 0,023 0,069 0,048 0,007 7,230 

P
on

to
 2

 Média  0,017 0,023 0,042 0,035 0,007 7,675 

DP 0,005 0,009 0,001 0,013 0,000 0,035 

Mínimo 0,013 0,016 0,041 0,026 0,007 7,650 

Máximo 0,020 0,029 0,042 0,044 0,007 7,700 

P
on

to
 3

 Média 0,012 0,017 0,025 0,025 0,008 7,505 

DP 0,000 0,001 0,003 0,002 0,001 0,332 

Mínimo 0,012 0,016 0,023 0,023 0,007 7,270 

Máximo 0,012 0,017 0,027 0,026 0,008 7,740 
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Os valores de nitrito estiveram dentro do limite de detecção do método (0,010 

mg/L a 1,000 mg/L) nos 3 pontos de amostragem apenas no mês de abril, atingindo uma 

variação máxima de 0,424 mg/L na porção inferior da coluna de água no ponto 2 e uma 

mínima de 0,300 mg/L nessa porção da água, no ponto 3 (Figura 4).  

 

Figura 4 – Concentrações das variáveis químicas registradas próximas ao sedimento, 
durante a pesquisa, no açude Pereira de Miranda, Ceará, 2015. 

Fonte: Próprio autor. 

 

As concentrações de nitrato variaram entre 0,010 mg/L e 0,106 mg/L. As maiores 

concentrações deste nutriente foram observadas em abril, na superfície e fundo dos três 

pontos, com redução acentuada em julho e acréscimo em setembro em todos os pontos e 

profundidades (Figura 5). 
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Figura 5 – Concentrações das variáveis químicas registradas na superfície da coluna de 
água durante a pesquisa, no açude Pereira de Miranda, Ceará, 2015. 

Fonte: Próprio autor. 

 

Para os 3 pontos de coleta, as concentrações de nitrogênio amoniacal variaram 

entre 0,004 e 0,452 mg/L. Em maio, foram observadas reduções acentuadas na quantidade 

de nitrogênio amoniacal nas camadas de água próximas aos sedimentos. As maiores 

variações entre meses também foram observadas na camada de água próxima aos 

sedimentos, registradas no ponto 2 (0,335 mg/L) e no ponto 3 (0,445 mg/L) (Tabelas 5, 

6, 7 e 8). Em julho e setembro, as concentrações de nitrogênio amoniacal nas estações 

amostrais aumentaram gradualmente, com exceção dos resultados determinados no ponto 

3, referentes à julho (Figuras 4 e 5). 

Para cada ponto de coleta, as concentrações de fósforo total seguiram a mesma 

tendência ao longo dos meses, registrando quantidades elevadas nos pontos de 

amostragem em abril, seguidas de reduções nos meses seguintes analisados, com exceção 

do valor registrado em abril (0,215 mg/L), na superfície da água do ponto 3 (Figuras 4 e 

5). As concentrações do fósforo total variaram de 0,024 a 0,523 mg/L, com destaque para 

o valor máximo de 0,523 mg/L registrado em abril, na camada de água próxima ao 

sedimento, no ponto 3 (Tabelas 5, 6, 7 e 8). 

Assim como nas concentrações de fósforo total, as concentrações de ortofosfato 

variaram entre 0,007 e 0,239 mg/L durante os meses analisados, sendo que em abril foram 

registrados os maiores valores desse nutriente na superfície e próximo dos sedimentos. 

Os níveis desse nutriente registrados em todos os pontos, diminuíram ao longo dos meses 

analisados, destacando um decréscimo acentuado em julho. (Tabelas 5, 6, 7 e 8). 
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As concentrações de sílica solúvel variaram entre 2,960 a 10,760 mg/L, com 

maiores variações entre os meses (Figura 6). Os maiores valores foram observados em 

abril, em todos os pontos, com picos acima de 7,500 mg/L (Tabelas 5, 6, 7 e 8), enquanto 

houve redução acentuada em maio para todos os pontos, com concentrações próximas a 

3,000 mg/L (Figura 6). As variações entre os pontos amostrais não foram superiores a 1 

mg/L. Em geral, foram observadas maiores amplitudes de variação entre os meses do que 

entre os pontos de amostragem, mas sem evidência de aumento significativo com o 

prolongamento da seca. 

 

Figura 6 – Concentrações de sílica registradas na superfície e próximo ao sedimento 
durante a pesquisa, no açude Pereira de Miranda, Ceará, 2015. 

Fonte: Próprio autor. 

 

5.4  A classificação granulométrica dos sedimentos e os teores de carbono orgânico 

total, matéria orgânica e ortofosfato  

 

No açude Pereira de Miranda registraram foram registradas concentrações 

acentuadas de argila, nos três pontos amostrais e em todos os meses analisados, foram 

classificados como finos, devido às pequenas dimensões de tamanho dos sedimentos, 

determinadas após o peneiramento das amostras. Foram observadas concentrações 

elevadas e acima de 80% referentes à porcentagem de lama e argila nos pontos amostrais, 

com destaque para um acréscimo acentuado de grãos de areia no ponto 2 em maio e de 

silte em julho (Figura 7). 
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As quantidades de grãos de lama e argila seguiram o mesmo padrão e registraram 

valores acima de 80% nos pontos 1 e 3, com acréscimos baixos nos meses de abril, maio 

e julho. Em seguida, houve uma diminuição desses valores em setembro (Figura 7).  

No ponto 2, as quantidades dos tipos de grãos determinam uma tendência 

diferenciada em maio, quando os valores de lama e argila diminuíram, enquanto os de 

areia tiveram acréscimo acentuado. Em julho, também no ponto 2, a quantidade de argila 

diminuiu consideravelmente, enquanto que a de silte aumentou acentuadamente e os 

valores de lama continuaram elevados. Em setembro, as quantidades de argila e lama 

seguiram a mesma tendência nos 3 pontos, registrando valores acima de 80%, enquanto 

os outros elementos representaram menos de 10% na composição do sedimento (Figura 

7). 

 

Figura 7 – Quantidade dos tipos de grãos no sedimento dos pontos amostrais durante a 
pesquisa, no açude Pereira de Miranda, Ceará, 2015. 

Fonte: Próprio autor. 

 

As concentrações de carbono orgânico total e matéria orgânica, presentes nos 

sedimentos do açude Pereira de Miranda, foram elevadas. Os valores acentuados de 

carbono orgânico total, principalmente em abril, indicaram que pode ter ocorrido baixa 

degradação da matéria orgânica na superfície dos sedimentos ou, provavelmente, a taxa 

de produção de matéria orgânica foi elevada, uma vez que, o aporte externo (trazido pelas 

chuvas) e o interno (produzido pelos organismos) podem ter acumulado grandes 

quantidades que ultrapassaram a capacidade de decomposição do sistema. Em maio, julho 

e setembro, foram observados valores menores de carbono orgânico total, indicando uma 

tendência de maior decomposição da matéria orgânica. 
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As concentrações de carbono orgânico total presentes no sedimento variaram de 

2,600% a 4,560% durante os meses analisados (Tabela 9). Os valores tiveram maiores 

variações entre os meses do que entre os pontos de amostragem (Figura 9), tomando como 

exemplo o ponto 1, que foram determinadas maiores amplitudes de variação entre abril e 

setembro, destacando o decréscimo de 1,840% nas concentrações de carbono orgânico 

total em maio e o acréscimo de 0,940% em julho. 

 

Tabela 9 - Estatística descritiva (média, desvio padrão, mínimo máximo e coeficiente de 
variação) das concentrações de carbono orgânico total (COT) e matéria orgânica (M.O.) 
nos 3 pontos do açude Pereira de Miranda, Ceará, 2015. 

Fonte: Próprio autor. 

 
Figura 8 – Concentrações de matéria orgânica e carbono orgânico total nos sedimentos 
analisados durante a pesquisa, no açude Pereira de Miranda, Ceará, 2015. 

Fonte: Próprio autor. 

 

As concentrações de matéria orgânica também tiveram maiores variações entre os 

meses do que entre os pontos de amostragem. Dentre as estações de amostragem, 

destacou-se o ponto 3, pela maior amplitude de variação registrada entre os meses, 

referente a um acréscimo de 5,280% em Setembro em comparação a julho (Figura 8). 

 Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 

 COT (%) M. O. (%) COT (%) M. O. (%) COT (%) M. O. (%) 

Média 3,560 14,400 4,030 15,000 3,930 15,200 

Desvio 
Padrão 

0,760 1,550 0,470 1,110 0,140 2,560 

Mínimo 2,600 13,190 3,430 13,480 3,760 13,580 

Máximo 4,460 16,590 4,460 16,080 4,050 18,980 

CV (%) 0,214 0,108 0,116 0,074 0,034 0,168 
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Em relação às concentrações de ortofosfato presentes no sedimento, a maior 

amplitude de variação foi de 0,720 mg/L, determinado pela subtração do maior valor 

desse nutriente no sedimento, no ponto 1 (determinado em abril), em relação ao seu menor 

valor no mesmo ponto (determinado em julho). As maiores concentrações de ortofosfato 

presentes nos sedimentos foram observadas em abril e estiveram associadas aos maiores 

valores desse nutriente na coluna de água, para os três pontos (Figura 9). 

 
Figura 9 – Concentrações de ortofosfato nas camadas superficiais e de fundo da coluna 
de água e no sedimento durante a pesquisa no açude Pereira de Miranda, Ceará, 2015. 

Fonte: Próprio autor. 

 

No ponto 1, as concentrações de ortofosfato no sedimento diminuíram 

gradativamente de maio a julho, seguido de aumento em setembro. No ponto 2, houve 

diminuição acentuada de ortofosfato em julho e acréscimo elevado em setembro.  

Diferentemente dos outros pontos, no ponto 3, foi registrado acréscimo desse nutriente 

em maio e decréscimo gradual em julho e setembro (Figura 9). 

 

6. DISCUSSÃO 

 

Os ciclos hidrológicos característicos da região semiárida brasileira são 

responsáveis por modificar significativamente as condições limnológicas dos açudes, em 

que, por exemplo, períodos sem ocorrência de chuvas geram estabilidade na coluna de 

água, devido à falta de turbulências, longos períodos de retenção de água, condições de 

temperaturas elevadas e de alta irradiação solar, taxas elevadas de evaporação, 
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provocando concentrações de nutrientes nas porções mais profundas dos açudes 

(BOUVY et al., 1999; CHELLAPA et al., 2009; CHAVES et al., 2013; MEDEIROS et 

al., 2015). De acordo com Reynolds et al. (1998), as condições climáticas, associadas às 

formas de uso e ocupação inadequadas da bacia hidrográfica, à gestão hídrica para usos 

diversos e aos eventos de mistura da água são fundamentais na análise da dinâmica dos 

ecossistemas aquáticos. 

Bouvy et al. (2003) afirmou que a dinâmica dos sistemas aquáticos característicos 

do semiárido são reguladas pelos fenômenos irregulares de chuva e pelo clima da região, 

provocando durante o período chuvoso, concentração ou diluição de nutrientes 

dissolvidos e partículas no sistema aquático, condições de mistura e desestratificação das 

camadas de água, aumento da turbidez da água e ressuspensão de nutrientes do sedimento 

para a coluna de água.  

No açude Pereira de Miranda, foram observadas condições de estratificação 

química bem definida durante os meses chuvosos, ou seja, contrapondo às condições 

constatadas por Bouvy et al. (2003), demonstrando, provavelmente, que mesmo havendo 

turbulências das chuvas no açude estudado, não foram suficientes para quebrar os 

gradientes de estratificação, durante período chuvoso. 

Dantas, Bittencourt-oliveira, Moura (2011) constataram que mudanças térmicas 

na coluna de água, causada por eventos climáticos alteram a composição e a biomassa da 

comunidade de cianobactérias em reservatórios tropicais. Dantas, Bittencourt-oliveira, 

Moura (2011), assim como Bouvy et al. (2003) determinaram nessas pesquisas, que no 

período seco, houve estratificação térmica na coluna de água, interferindo diretamente no 

aumento das espécies de algas, da disponibilidade de luz na coluna de água e de nutrientes 

nos corpos hídricos.  

Segundo Silva (2016), durante um monitoramento da qualidade da água, também 

realizado no açude Pereira de Miranda, tomando como base, os dados de oxigênio 

dissolvido, temperatura e potencial hidrogeniônico da água no anos de 2010 e 2011, assim 

como foi determinado no presente trabalho, ocorreram estratificações térmicas e químicas 

mais acentuadas no período chuvoso do que na estiagem, evidenciando a importância das 

grandes profundidades dos pontos de amostragem e dos maiores volumes armazenados 

no período chuvoso em comparação ao seco.   

Durante a pesquisa realizada, no açude Pereira de Miranda, foram observadas 

concentrações elevadas dos nutrientes nos meses chuvosos e uma diminuição no período 
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seco, destacando-se durante estação chuvosa, maiores valores de nitrito na superfície da 

água e de nitrogênio amoniacal e fósforo total próximo aos sedimentos. As quantidades 

elevadas de nitrito no período chuvoso indicam a ocorrência de processos recentes de 

nitrificação e desnitrificação, uma vez que, o nitrito é um elemento instável no corpo 

hídrico.  

Taxas elevadas de fósforo total próximas dos sedimentos indicam uma 

ressuspensão junto às partículas de sedimento, devido à turbulência da água das chuvas 

e, provável, aporte externo. Os valores elevados de nitrogênio amoniacal indicam um 

consumo de oxigênio dissolvido pela respiração aeróbia dos microrganismos, na parte 

inferior da coluna de água, para que haja a mineralização da matéria orgânica, ou seja, 

sua decomposição. 

De acordo com Lima (2016), durante o período de chuvas, pode haver tendência 

à microestratificação térmica na região limnética de um corpo hídrico com baixo volume 

de água, resultante da interação de fatores hidroclimáticos, tais como: menor média 

mensal do vento e maior profundidade máxima. Essa profundidade está associada a 

dificuldade de distribuição de calor e a consequente menor densidade das águas 

superficiais, formando camadas de diferentes densidades na coluna de água, conforme 

descrito por Souza Filho, Martins e Porto (2006). 

Souza Filho, Martins e Porto (2006) determinaram a relevância de fatores como: 

radiação solar e força do vento, nos processos de estratificação e desestratificação das 

massas de água de açudes no semiárido durante o período diurno. Pois a redução diária 

da incidência solar somada ao aumento da ação do vento promove processos de mistura 

na coluna de água. 

A forte intensidade luminosa característica do semiárido brasileiro, somada às 

taxas elevadas de evaporação, às chuvas intensas e ao baixo volume hídrico a que o açude 

foi submetido em 2015, aumentaram as concentrações de nutrientes do açude nos meses 

de abril e maio. Nesses meses, foi verificado o perfil vertical da coluna de água no ponto 

1 e registraram-se as maiores médias e amplitudes de variação da temperatura, além de 

amplitudes elevadas de oxigênio dissolvido, determinados pelo decréscimo acentuado 

entre as concentrações de superfície e de fundo na coluna de água no período chuvoso.  

A partir dos resultados da temperatura e do oxigênio dissolvido nos meses de abril 

e maio, foram evidenciadas a formação de uma possível microestratificação térmica e 

uma estratificação química bem definida. A realização das coletas do presente trabalho 
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foi realizada no período de 10:00 às 12:00 h, que de acordo com Souza Filho, Martins e 

Porto (2006) coincide com o período de 11:00 às 14:00 h, caracterizado como o período 

de maior gradiente de temperatura, sendo também, o período do dia que o oxigênio 

dissolvido registra as maiores amplitudes de diferença entre os valores medidos na 

superfície em comparação aos da porção inferior da coluna de água. Wetzel et al. (2001) 

concordaram com a existência contínua de circulação das massas de água, pois afirma 

que em corpos hídricos de regiões tropicais, a velocidade do vento é suficiente para causar 

mistura parcial (atelomixia) da coluna de água e quebra de estratificação térmica. 

Lazzaro et al. (2003) e Freire Calijuri e Santaella (2009) afirmaram que diferenças 

térmicas entre o epilímnio e hipolímnio, inferior a 2º C, são suficientes para provocar 

fenômenos de desestratificação e homogeneização das massas de água, onde o vento é o 

principal causador de eventos de mistura. Essas pesquisas defendem a ideia que o açude 

Pereira de Miranda está sob ação de eventos contínuos de mistura e circulação das massas 

de água, devido a intensidade elevada dos ventos e às baixas diferenças térmicas entre o 

epilímnio e o hipolímnio. Entretanto no período chuvoso, é provável que o açude Pereira 

de Miranda esteja sujeito a estratificações químicas consolidadas e possíveis 

estratificações térmicas, devido ao horário em que as amostragens de água foram 

realizadas, uma vez que, nesse horário a incidência de luz solar é elevada e induz à 

formação de camadas de água com diferentes temperaturas e, consequentemente, 

densidades distintas.  

De acordo com Dantas, Moura e Bittencourt-Oliveira (2011), condições de 

estratificação e desestratificação em corpos hídricos do semiárido alteram as condições 

físicas e químicas da água, que no estudo realizado pelos pesquisadores, durante o período 

chuvoso, registrou-se uma estratificação térmica das massas de água, provocando, por 

exemplo, o crescimento de biomassas elevadas de uma única espécie de fitoplâncton.  

De acordo com Sousa (2013) em seu estudo no açude Pereira de Miranda, foi 

constatado que condições de mistura e estratificação alteraram a dinâmica de nutrientes, 

provocando redução da profundidade do disco de Secchi. Além disso, diferente do que 

era esperado por Sousa (2013), foi verificado que o baixo volume hídrico do açude não 

favoreceu a um aumento nas concentrações de nutrientes na coluna de água. 

Segundo Lima (2016), em sua pesquisa realizada no açude Pereira de Miranda, 

verificou que distúrbios naturais provocavam microestratificações térmicas e químicas 

em períodos do dia. Além disso, observou-se uma homogeneidade nas concentrações de 
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nutrientes, determinando condições limnológicas semelhantes nas diferentes porções do 

açude, como resultado das misturas contínuas das massas de água. Esses resultados 

determinavam a mesma tendência que se verifica em outras pesquisas nos corpos hídricos 

do semiárido, onde, por exemplo, a maior diversidade de espécies de fitoplâncton é 

atingida durante o período chuvoso e diminui com o prolongamento da seca. Durante o 

período seco, há um aumento somente da biomassa algal das espécies mais adaptadas. 

As amplitudes baixas de variação do pH no perfil vertical, determinadas na 

pesquisa, variaram de neutras a alcalinas, aumentando com o prolongamento do período 

de estiagem, representando a mesma tendência registrada por Lima (2016) em 2012 e 

2013. Esses valores elevados de pH são comuns nos corpos hídricos do semiárido 

brasileiro, pois está presente nesses sistemas, elevadas concentrações de bases 

carbonatadas, tornando elevada, a capacidade tampão dos sistemas dessa região, ou seja, 

dando maior resistência a variações nos valores de pH (BITTENCOURT-OLIVEIRA et 

al., 2012; BOUVY et al., 1999; DANTAS et al., 2008; ESTEVES e MARINHO, 2011; 

ESKINAZI-SANT’ANNA et al., 2013; FONSECA et al., 2015). 

Dentre os valores de turbidez determinados no ponto 1, durante a pesquisa, 

destacou-se a amplitude de variação elevada em maio, tanto na superfície quanto na 

porção inferior da coluna de água em relação ao mês anterior. Além disso, registraram-se 

menores amplitudes de variação entre valores da superfície comparados aos do fundo da 

coluna de água em abril e maio, indicando uma possível sensibilidade ao impacto causado 

pelas chuvas constantes, promovendo mistura na coluna de água ou apenas o carreamento 

de material alóctone originado na bacia hidrográfica. As baixas amplitudes de variação 

entre os meses, determinada nos valores de transparência da água, se deve, 

principalmente, pela atuação contínua e com elevada intensidade dos ventos, provocando 

eventos de desestratificação das massas de água. 

De acordo com Bittencourt-Oliveira et al. (2012), em sua pesquisa realizada em 

um reservatório no semiárido brasileiro, foi verificado que as chuvas podem provocar 

aumentos da turbidez no corpos hídricos e, consequentemente, favorecer a diversidade de 

cianobactérias no ecossistema. Em seu estudo, constatou-se que em reservatórios 

eutróficos, os fatores físicos são os principais modificadores dos gradientes tróficos e 

sazonais, uma vez que, a disponibilidade de nutrientes apenas é limitante ao crescimento 

de espécies de fitoplâncton em sistemas considerados oligotróficos.  
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O impacto causado pelas chuvas durante a pesquisa, associado ao prolongamento 

da estiagem, provocou mudanças perceptíveis nas variáveis químicas, como por exemplo, 

o aumento das concentrações de nutrientes e os fenômenos de microestratificação térmica 

e química durante o período chuvoso. No período seco, o vento foi o principal fator 

atuante no açude Pereira de Miranda, principalmente, devido à desestratificação contínua 

das massas de água.  

A importância da chuva na modificação da dinâmica trófica do açude Pereira de 

Miranda, contrapõe ao que foi determinado por Chaves et al. (2013), em que baixos 

índices pluviométricos em um reservatório do semiárido, não devem promover 

perturbações suficientes no sistema aquático capazes de modificar o nível trófico do corpo 

hídrico. Chaves et al. (2013) segue a hipótese estabelecida por Scheffer (2003), que na 

ausência de distúrbios, tomando como exemplo, a baixa precipitação anual, variáveis 

limnológicas são minimamente modificadas ao longo do ano. 

A ação física do vento é considerada como um fator fundamental que promove 

modificações nos corpos hídricos, atuante na mistura de massas de água, promovendo 

através da ressuspensão, aumento de nutrientes e de material particulado na coluna de 

água (BRAGA et al., 2015; FREIRE, CALIJURI e SANTAELLA, 2009; e SANTOS et 

al., 2014). De acordo com França et al. (2013) em seus estudos também no açude Pereira 

de Miranda, foi verificado que o vento tem maior influência do que vazões afluentes, 

sendo considerado como principal causador de processos de desestratificação na coluna 

de água. 

Os nutrientes dissolvidos, determinados durante o período chuvoso, tiveram as 

maiores médias na superfície e no fundo da coluna de água, provavelmente, pois às baixas 

quantidades de oxigênio dissolvido na coluna de água transformam o ambiente em um 

forte redutor, ou seja, o oxigênio presente em compostos na água são dissolvidos ou 

consumidos por microrganismos aeróbios, sendo utilizados, comumente, na degradação 

da matéria orgânica, os íons restantes, geralmente solúveis, como o fosfato, nitrogênio 

amoniacal, ferro, manganês e silicatos são liberados dos sedimentos para a coluna de 

água. Outra maneira de justificar o aumento da concentração de nutrientes na coluna de 

água é pelo aporte externo, proveniente do carreamento de esgotos e fertilizantes 

realizados pela água da chuva até seu acúmulo no açude.       

Em ecossistemas aquáticos com temperaturas elevadas e condições de boa 

oxigenação, o nitrogênio amoniacal é rapidamente transformado em nitrito e nitrato, em 
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que, posteriormente, o nitrato e o íon amônio são assimilados pelos produtores primários 

na coluna de água (ESTEVES e AMADO, 2011).  Durante abril e maio, as condições 

foram distintas, pois as baixas concentrações de oxigênio dissolvido na coluna de água, 

tornaram o ambiente redutor, ou seja, o oxigênio presente nos compostos era consumido 

por microrganismos aeróbios através do processo de respiração aeróbia, provavelmente, 

favorecendo processos desnitrificantes, transformando o nitrato em nitrito, 

posteriormente, em nitrogênio amoniacal, consequentemente, liberando quantidades 

elevadas de nitrogênio amoniacal na coluna de água. 

Em julho e setembro, as concentrações de nitrito, presente na coluna de água, 

foram menores que as de nitrato e de nitrogênio amoniacal, possivelmente, devido ao fato 

do nitrito ser uma forma intermediária no ciclo do nitrogênio, ou seja, no qual é 

geralmente convertido em nitrogênio amoniacal ou em nitrato.  

Segundo Ni e Wang (2015), em estudo no lago Erhai, afirmaram que em corpos 

hídricos com grandes períodos de retenção hidráulica, as condições anaeróbias na 

interface sedimento-água associadas ao ambiente redutor, favorecem processos de 

desnitrificação na camada de água próxima aos sedimentos, convertendo nitrito a 

nitrogênio molecular e reduzindo nitrito a amônio (através do processo de amonificação), 

comumente presente em ambientes anaeróbicos, pois as baixas concentrações de oxigênio 

e as grandes quantidades de substratos orgânicos presentes no sedimento, induzem a 

ocorrência desses processos. Por fim, as quantidades de nitrito convertidas em íon 

amônio, são assimiladas pelos produtores primários, uma vez que, o amônio é a principal 

forma assimilada por produtores primários. 

Small et al. (2013) constataram que para haver taxas elevadas de desnitrificação 

dos valores de nitrato na coluna de água, ou seja, transformação de nitrato a nitrito, de 

nitrito a nitrogênio molecular e de nitrito a íon amônio e consequente assimilação pelos 

produtores primários, deve existir taxas acentuadas de produção primária e sedimentação 

elevada, uma vez que, a assimilação desse nitrogênio pelos produtores primários e, 

posteriormente, sua sedimentação e decomposição na superfície dos sedimentos, torna 

esse nutriente mineralizado, removendo suas concentrações da coluna de água. 

A sílica dos corpos hídricos é proveniente da decomposição de minerais de silicato 

de alumínio, estando presente sob a forma solúvel, coloidal e particulada. A sílica solúvel 

é a forma assimilada pelos organismos, principalmente, pelas diatomáceas na elaboração 

de sua carapaça. Sua distribuição vertical em lagos tropicais, é fortemente influenciada 
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pelos períodos de estratificação e desestratificação térmica, dado que em períodos de 

estratificação térmica, ocorre o empobrecimento no epilímnio, devido ao consumo pelas 

diatomáceas e seu acúmulo no hipolímnio (ESTEVES; PETRUCIO; FIGUEIREDO-

BARROS, 2011).  

As concentrações de sílica no açude Pereira de Miranda foram elevadas nos meses 

analisados, com exceção de maio, entretanto, não registraram grandes diferenças entre os 

pontos amostrais, provavelmente, devido ao fato dos três pontos representarem o mesmo 

compartimento, ou seja, ambos fazem parte da região limnética. Os valores determinados 

nas camadas da coluna de água, registraram amplitudes de variação baixas entre a camada 

inferior e superior da coluna de água, favorecendo a hipótese de que não tenha ocorrido 

estratificação térmica durante os meses analisados, reforçando a teoria que no horário de 

10:00 h, em que foram realizadas as coletas da água, houveram apenas 

microestratificações térmicas, uma vez que, de acordo com Souza Filho, Martins e Porto 

(2006) nesse horário, geralmente, ocorrem gradientes elevados de temperatura na coluna 

de água. 

Na coluna de água, as concentrações de fósforo total e ortofosfato tiveram a 

mesma tendência dos outros nutrientes, com valores elevados em abril e maio, em que as 

chuvas desse período podem ter influenciado através do aporte externo de nutrientes, 

somando-se às microestratificações térmicas e estratificações químicas favorecendo a 

liberação de nitrogênio e fósforo do sedimento e outros íons, devido às baixas 

concentrações de oxigênio nesse período.  

De acordo com Liang, Wang e Jiao (2013), turbulências intensas contínuas nos 

corpos hídricos, como por exemplo o vento, promovem aeração das camadas da coluna 

de água e favorecem ligações entre o fósforo dissolvido e as partículas de sedimento, 

provocando sua posterior precipitação. A adsorção do fósforo ao sedimento pode ocorrer 

fisicamente (mais frequente) ou biologicamente, ou seja, a remoção de fósforo da coluna 

de água pode ocorrer através da sua ligação às partículas de sedimento ou pela assimilação 

dos organismos. A adsorção física de fósforo ao sedimento diminui com o aumento da 

profundidade da água e com a diminuição simultânea do oxigênio dissolvido no 

sedimento.  

A análise granulométrica de sedimentos lacustres é utilizada para se determinar 

de maneira espacial e temporal a distribuição dos grãos no interior dos corpos hídricos, 

ou seja, verificar qual o tamanho das amostras em diferentes partes do ambiente aquático 
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e durante um período do tempo, buscando analisar possíveis mudanças, como por 

exemplo, o assoreamento (carreamento externo de sedimentos das áreas no entorno do 

açude para o seu interior) (DIAS, 2004). 

Dentre as diversas classificações existentes para os tipos de sedimentos de corpos 

hídricos, no presente trabalho foi escolhida a classificação de sedimentos de grãos finos 

pelo “diagrama de Sheppard” (criada em 1954), pelo fato de ser uma das classificações 

texturais mais antigas e reconhecidas em sedimentos. Nessa classificação, o tamanho dos 

sedimentos, determinados nas peneiras granulométricas indica que os sedimentos são 

constituídos por 4 classes texturais descritivas com propriedades físicas relativamente 

distintas: cascalho, areia, silte e argila. 

O ponto 1 se localizava na porção mais próxima do encontro dos afluentes Capitão 

Mor e Canindé, com uma profundidade de, aproximadamente, 5,6 metros, em que o 

terreno vizinho à esse ponto tem predomínio de uma área desmatada com grande 

inclinação. Em abril, maio e julho, quando ocorre chuva nessas áreas, há um acréscimo 

gradual nas quantidades de sedimentos finos, representados por lama (flóculos de argila 

maiores que silte) e argila, devido ao carreamento provocado pelo escoamento hídrico. 

Em setembro, houve a diminuição das quantidades de sedimentos finos, provavelmente, 

ligados a ausência de chuvas. 

O ponto 2 se situava na zona intermediária entre o ponto 1 e o ponto 3, dentre os 

pontos analisados, tem a menor profundidade, determinando, aproximadamente, 4,1 

metros. Por sua localização ser mais ao centro, situando-se na principal área de deposição 

de sedimentos, o ponto 2 é, dentre os três pontos amostrais, o mais susceptível a mudanças 

nas frações granulométricas e de difícil compreensão de quais eventos interferem na sua 

distribuição granulométrica no decorrer dos meses. Em julho, houve um provável erro, 

em que a amostra deve ter sido coletada espacialmente numa área diferente da usual, pois 

o elevado valor de silte apenas nesse mês não deveria ocorrer, dado que deveriam haver 

mudanças graduais e contínuas nas concentrações desse elemento ao longo dos meses. 

O ponto 3 se localizava próximo à barragem do açude Pereira de Miranda, onde 

nele, foram determinadas a maior profundidade e a maior inclinação da área adjacente, 

dentre os 3 pontos. Tal como ocorre no ponto 1, durante os meses de abril, maio e julho 

há um acréscimo gradual nas concentrações de lama e argila, provavelmente, proveniente 

do escoamento hídrico elevada causado por eventos de chuva. 
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A análise granulométrica dos sedimentos do açude Pereira de Miranda foi 

realizada em 3 pontos presentes na região limnética do corpo hídrico, considerada zona 

de deposição de sedimentos. O processo de acúmulo de material do sedimento ocorre em 

toda extensão do açude com mudanças na composição de acordo com as características 

do material e hidrodinâmica presente no corpo hídrico. Essas características justificam as 

baixas amplitudes de variação entre os pontos amostrais, os quais tinham quase sempre 

valores acima de 80% referentes a argila e lama, e valores abaixo do 20% referentes ao 

cascalho, à areia e ao silte.  

No estudo realizado por Belo e Quináia (2010), é mostrado que áreas com valores 

elevados de carbono orgânico total e matéria orgânica se situam, geralmente, em locais 

com predominância de sedimentos finos. Esses sedimentos finos, por sua vez, se ligam 

ao fosfato com relativa facilidade e precipitam-no, tal qual deve ocorrer no açude Pereira 

de Miranda. 

Assim como Pierangeli (2005) constatou em sua pesquisa, as concentrações de 

matéria orgânica determinadas neste trabalho, também foram maiores que 10% nos 

pontos amostrais durante os meses analisados. Associando-se aos valores acentuados de 

carbono orgânico total, em torno de 3%, tal qual Meyers (2003) os descreveu, as 

concentrações comprovam que uma quantidade elevada da matéria orgânica não sofreu 

mineralização.  

No açude Pereira de Miranda, os baixos valores de oxigênio dissolvido 

determinados na coluna de água em abril, deve ter desfavorecido a mineralização na 

superfície dos sedimentos, pois nesse mês foram registradas maiores taxas de carbono 

orgânico total, acima de 4%. Nos meses seguintes analisados, houve situação contrária, 

em que as concentrações de oxigênio dissolvido aumentaram, justificando o decréscimo 

das concentrações de carbono orgânico total, abaixo de 3%, um vez que, em condições 

aeróbias, mais matéria orgânica tende a ser decomposta. Entretanto, as temperaturas 

elevadas presentes no semiárido e as condições de oxigenação, considerada razoável na 

coluna de água, não são suficientes para decompor as grandes quantidades de matéria 

orgânica, isso se deve, provavelmente, às quantidades elevadas de argila no sedimento do 

açude, pois segundo Esteves e Furtado (2011), poros de argila tem diâmetros pequenos, 

o que favorece a formação de agregados anaeróbicos e dificulta a atividade de 

microrganismos sobre a matéria orgânica. 
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De acordo com Esteves e Panosso (2011), ambientes aquáticos oxigenados e com 

valores de pH próximos da neutralidade, favorecem a formação de oxi-hidróxidos de ferro 

na água, que por sua vez, tem facilidade em adsorver espécies fosfatadas em sua 

superfície, precipitando-as no sedimento. O estudo de Wang et al. (1996) defende essa 

ideia, mostrando que condições de dissolução e liberação de ortofosfato na coluna de água 

ocorrem, principalmente, a um pH baixo ou por troca iônica a um pH elevado. 

Em abril, foram observados níveis baixos de oxigênio dissolvido, no ponto 1 do 

açude Pereira de Miranda, indicativos de estratificação química bem definida. Neste mês, 

houve uma provável estratificação térmica que coincidiu com o período em que as 

concentrações de ortofosfato nas camadas superiores da coluna de água foram maiores 

que nas camadas inferiores da coluna de água, evidenciando que mesmo com a liberação 

de grandes quantidades de ortofosfato presentes no sedimento para a coluna de água, 

favorecidas pelas condições anaeróbias presentes no sistema, devia existir pouca 

biomassa algal para assimilar esse nutriente nas camadas superficiais da coluna de água.  

Em maio, foram registrados valores acentuados de ortofosfato, no ponto 1 do 

açude Pereira de Miranda, superiores na camada próxima dos sedimentos em relação às 

camadas superficiais da coluna de água demonstram maior assimilação desse nutriente 

por seres autotróficos na camada superficial da coluna de água, uma vez que, o ambiente 

estava mais oxigenado e favorável à liberação de ortofosfato do sedimento do que em 

abril. Em julho e setembro, as condições de pH alcalino próximo à neutralidade no 

ambiente aquático e, principalmente, pela ação dos ventos na desestratificação térmica e 

química homogeneizaram as massas de água do açude, e devem ter favorecido ao 

acréscimo nas concentrações de oxigênio dissolvido e precipitando o ortofosfato presente 

na água. 

De acordo com Ansa-Asare e Asante (1998), um decréscimo acentuado nos 

valores de ortofosfato determinados na camada superficial da coluna de água em 

comparação às quantidades próximas aos sedimentos indicam uma grande assimilação 

pelo fitoplâncton e, consequente, a formação de florações de algas, comum na estação 

seca. Isso provavelmente ocorreu nos pontos 2 e 3 do açude Pereira de Miranda, 

especialmente durante abril. Igualmente foi observado neste trabalho, em maio, julho e 

setembro no ponto 1, houve uma diminuição nos valores de ortofosfato nas camadas 

superficiais da água e próximas ao sedimento, em maio nos pontos 2 e 3, sendo indicativo 

de maior oxigenação e, consequente, precipitação desse nutriente em maio. Em julho e 
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setembro, há indicativos de provável desestratificação das massas de água, oxigenando o 

sistema e favorecendo a precipitação do ortofosfato no sedimento. 

Diferentemente do que foi observado nos valores de ortofosfato registrados por 

Freire, Calijuri e Santaella (2009) no açude de Pacajus, no açude Pereira de Miranda não 

foi observada uma regeneração interna significativa das quantidades desse nutriente na 

estação seca, pois provavelmente os valores elevados e estáveis de oxigênio dissolvido 

em julho e setembro favoreceram a precipitação de ortofosfato no sedimento. Além disso, 

o pH que de acordo com Wiegand et al. (2014), é um fator essencial na ressuspensão de 

ortofosfato a partir dos sedimentos, registrou valores próximos da neutralidade e sem 

amplitudes elevadas. 

Em pesquisas como a de Wiegand et al. (2014) é mostrado que a precipitação do 

fósforo no sedimento também depende do pH e da presença de cátions no sedimento que 

se ligam ao fosfato, considerados fortes adsorventes, removendo-o da coluna de água, tais 

como: Ca²  (cálcio), Mg²  (magnésio), Al³  (alumínio) e Fe³  (ferro). Segundo trabalhos 

recentes, como o de Forsmann e Kjaergaard (2014), de Geurts et al. (2008) e de Zak et al. 

(2010), o ferro é o principal cátion com capacidade adsorvente no fosfato, em que 

proporções elevadas de Fe:P > 10, representam elevadas taxas de retenção de fósforo pelo 

sedimento, caso essa proporção seja menor que 10, o fósforo sedimentar tende a ser 

liberado na coluna de água e deve elevar o nível de eutrofização do corpo hídrico. 
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7. CONCLUSÕES 

 

Foi constatada estratificação química consolidada em abril, coincidindo com o 

período de grande pluviosidade. Em abril, também houve possíveis microestratificações 

térmicas na água, dividindo a água do reservatório Pereira de Miranda em diferentes 

camadas com retenção de calor distintas. Esses fenômenos foram auxiliados pelos valores 

de pH próximos à neutralidade. Nos meses de julho e setembro, foram verificadas 

desestratificações químicas e térmicas na coluna de água, evidenciando a influência do 

vento no provável aumento de circulação das massas de água no decorrer do período seco. 

As concentrações de nutrientes diminuiram com a redução das chuvas e do volume 

da água no açude Pereira de Miranda, durante o período analisado. Em abril e maio, foram 

observadas as maiores quantidades dos compostos analisados, provavelmente 

influenciados pelas chuvas e pela estratificação química, uma vez que, as baixas taxas de 

oxigenação no sistema devem ter influenciado na liberação desses compostos a partir dos 

sedimentos. Os outros dois meses analisados foram representativos do período seco, nos 

quais registraram-se baixas quantidades dos compostos. 

Aproximadamente 85% das partículas de sedimentos é composta por argila nos 

pontos analisados. Além disso, foram verificados aumentos de ortofosfato presente no 

sedimento diretamente associado ao carbono orgânico total e à matéria orgânica, 

demonstrando a facilidade de aderência desse nutriente á partículas finas, à sua 

assimilação pelos organismos e acúmulo no sedimento mediante decomposição desses 

organismos.  

Nos meses chuvosos, as concentrações de ortofosfato determinadas nos 

sedimentos e dissolvidas na coluna de água eram elevadas, respectivamente, 

influenciadas pelo aporte externo e interno proveniente de restos de organismos contendo 

este nutriente e por eventos de liberação desse nutriente a partir dos sedimentos, uma vez 

que, um ambiente aquático com baixas taxas de oxigênio dissolvido favoreceu sua 

redisponibilização à coluna de água nos pontos amostrais. No período seco, a ação do 

vento provocou desestratificação química e térmica da coluna de água, e com isso, 

favoreceu à precipitação desse nutriente no sedimento.  

O processo de fertilização interna verificado no açude Pereira de Miranda indica 

uma tendência à melhoria da qualidade da água com o prolongamento do período seco. 

Entretanto, deveriam ser analisadas mais variáveis, como por exemplo, ferro, manganês, 
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alumínio e os potenciais de redução e oxidação do ambiente para se obter dados mais 

conclusivos sobre qual a tendência de eutrofização no açude.  
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