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RESUMO 

 

A água é essencial na manutenção da qualidade de vida, saúde e desenvolvimento da 

população. Atualmente é cada vez maior a demanda para abastecimento humano, e outros 

usos múltiplos, como irrigação, dessedentação de animais, piscicultura, recreação, usos em 

processos industriais etc. Ademais, é de interesse da sociedade o atendimento à padrões de 

potabilidade, definidos em legislação (como Resolução CONAMA n° 357/05, Resolução 

CONAMA n° 274/00), garantindo que a água esteja própria para cada um de seus usos. Tudo 

isto resulta em um dos maiores desafios de ambientalistas: A conservação da qualidade 

ambiental da água, em especial de corpos d’água doce, a fim de garantir o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado para populações atuais e futuras. Neste trabalho será realizado um 

estudo limnólogico do ecossistema aquático do açude Patu, tentando observar a relação das 

variações do volume com a redução da capacidade de diluição de impurezas, e se esta redução 

de capacidade de diluir (consequentemente depurar) poluentes ocorre com mesma taxa de 

variação ou não para os diferentes parâmetros estudados. Será estudada ainda a variação 

sazonal da qualidade de água de alguns parâmetros e modelagem da qualidade do açude, 

sendo comparados os valores modelados com os valores reais encontrados no período de 

amostragem disponibilizado pela COGERH. A modelagem utilizada considerou constituinte 

conservativo e mistura completa do açude, se baseando no balanço de massa do açude com 

base nos processos de transporte físico sofridos pelos constituintes conservativos. O trabalho 

consiste no estudo da relação entre a redução da quantidade disponível de água (estoque 

disponível no reservatório devido à variação das vazões afluentes a ele) com redução da 

qualidade da mesma, pois disponibilidade sem qualidade significa maiores custos no 

tratamento da água, a fim de torná-la própria para os seus usos preponderantes, logo medidas 

preventivas e de gestão de recursos devem ser tomadas sob esta perspectiva. 

Palavras Chaves: Limnologia, Hidrologia, Qualidade de Água, Reservatório. 

  



  

ABSTRACT 

 

Water is essential in the maintenance of health and population development. Lately, 

the increased of demand for human supply and others multiples uses, such as irrigation, 

recreation, in industrial processes, in addition to the society interest in achieve and maintain 

water quality standards defined in legislation, ensuring that the water is proper for each use, 

results in one of the biggest environmental challenge: The conservation of water quality, in 

a way that is capable to ensure environmental balance for the current and future 

population. This work will be based on the limnology study of the aquatic ecosystem of Patu 

reservoir. The rainy and dry season, due to climate, provokes volume variability, especially in 

Ceará semi-arid region, where the effects of the seasonal rainfall variability on reservoir 

volumes are responsible, in most cases, for the reductions of impurities dilution capacity. This 

work will study this behavior of reductions of dilution capacity by modeling a generic 

conservative matter, and compare the result to real data, collected by COGERH (Water 

Resources Management Company of Ceará). It will also observe the ratio change of the 

concentration pollutants with volume variability. The difference in this academic work is the 

idea of bringing a relationship between the reduction of available water and the reduction of 

water quality. This link has such importance, because availability of water without quality 

means more costs with water treatment for its several uses, and also implies in more 

challenges in water and waste water management.  

Keywords: Limnology; Hydrology, Environmental, Water Quality. Semi–Arid, Reservoir. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A água é insumo básico de sobrevivência de todas as espécies e indicador de 

desenvolvimento de uma região, sendo necessária especial atenção no seu manejo, visando 

sua conservação em qualidade e quantidade (ANEEL, p.60, 2001).  

Nesse contexto, devido às condições climáticas, com altas variações espaços sazonais das 

chuvas e sua grande variabilidade interanual em alguns locais, como no semiárido nordestino, 

especificamente o situado no Estado do Ceará, são desencadeados cenários críticos no que se 

refere à disponibilidade de água.  

Consequentemente, há ocorrência de um balanço hídrico desfavorável nesta região, 

tornando indispensável à aplicação de ferramentas e estratégias contínuas de gestão 

ambiental, visando à racionalização do uso das águas e manutenção da sua qualidade, a fim de 

garantir o desenvolvimento e a saúde da população que nela reside.  

Muito tem se falado da escassez hídrica, e do balanço hídrico desfavorável no semiárido 

cearense, devido à insuficiência de precipitações, com extrema irregularidade quanto à sua 

distribuição temporal, e altas taxas de evaporação, que ocasionam problemas de 

disponibilidade da água em termos de sua quantidade. Porém, este trabalho visa estudar o 

outro lado da moeda, como os efeitos da variação climática na região semiárida e a alta 

evaporação podem interferir na qualidade de água, através de análises, relacionando os efeitos 

do clima com a concentração de nutrientes e com outras impurezas ou indicadores de 

qualidade de água. 

Diante desse cenário atual, de crise hídrica no Brasil, falar apenas em quantidade 

disponível de água é negligenciar custos futuros com tratamento de água bruta para 

abastecimento da população ou irrigação, ou até mesmo, usos menos nobres, como recreação. 

Assegurar a qualidade da água conforme os padrões de potabilidade determinados em 

legislação é essencial para garantir o desenvolvimento econômico, a saúde da população e o 

equilíbrio ambiental. 

Inserido nesse contexto, este trabalho realizará estudos do impacto da variação climática 

na qualidade da água, através de análise dos dados obtidos pelo monitoramento do açude 

Patu, efetuado pela COGERH (Companhia de Gestão de Recursos Hídricos do Ceará) durante 

o período de 2004 a 2015.  
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A partir das análises dos impactos do clima no ecossistema lacustre do açude, será 

possível prever como essa variação da qualidade de água bruta poderá intervir no seu 

tratamento para abastecimento humano. O resultado das observações das variações da 

qualidade de água do açude também é capaz de fornecer subsídios para o processo de 

enquadramento do corpo hídrico e relacionar a variação de qualidade com os impactos 

decorrentes nos usos múltiplos do mesmo. 

Este trabalho serve como auxílio no processo de enquadramento do açude Patu, ao 

passo que irá realizar uma reunião dos dados disponibilizados de: monitoramento da 

qualidade de água; nível de água; demanda hídrica do açude; bem como levantamentos 

realizados pelas agências regionais da COGERH relativos aos usos múltiplos e atuais 

impactos ambientais no açude Patu. Essa reunião de informações subsidia a primeira etapa do 

processo de enquadramento, que seria o diagnóstico. Aqui será ainda elaborada uma sugestão 

de classificação do corpo hídrico. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

 

Este trabalho visa de modo geral: 

 Identificar impactos das variações climáticas na qualidade de água do açude 

Patu, através de interpretações limnólogicas de séries históricas de alguns 

parâmetros de qualidade do corpo d’água e correlação com dados de nível de 

água do açude. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

Este trabalho visa de modo específico: 

 Realizar análise limnológica dos parâmetros de qualidade de água do açude Patu e 

sua correlação com variações climáticas na região, estabelecendo uma relação 

entre as flutuações que a qualidade de água do açude estão sujeitas devido às 

variações sazonais; 

 Modelar constituinte conservativo e verificar variação sazonal do mesmo, além de 

comparar a substância modelada com os dados coletados em campo pela 

COGERH; 

 Subsidiar o processo de enquadramento do açude Patu, em especial, na fase de 

diagnóstico do local, reunindo dados de qualidade, usos múltiplos e impactos 

atuais que o açude está submetido; 

 Propor uma classificação (enquadramento) prévia do açude, e comparar as 

flutuações dos parâmetros de qualidade da série em análise com os padrões 

exigidos pela classificação sugerida. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste capítulo será realizada uma breve revisão de alguns conceitos importantes no 

entendimento da metodologia adotada no trabalho e na interpretação dos resultados obtidos. 

Será explicado o ciclo hidrológico, as impurezas na água e os parâmetros de qualidade de 

água, o comportamento hidrológico, sua influência no balanço hídrico e consequentemente na 

qualidade da água de corpos d’água. Outro alicerce essencial para o entendimento dos 

resultados e discussões que foram obtidos neste trabalho é o conhecimento dos fundamentos 

limnólogicos que regem ecossistemas lacustres, com destaque para ecossistemas lênticos 

(como reservatórios). Também serão explicadas algumas características técnicas dos 

reservatórios, com especial destaque para o entendimento da curva Cota x Área x Volume 

(CAV). 

Adicionalmente, será retratado o processo de enquadramento de corpos hídricos, que 

proporcionará embasamento para uma sugestão de enquadramento do açude, permitindo, 

desta forma, a análise dos parâmetros de qualidade de água em relação às metas de qualidade 

estabelecidas na legislação para tal classe. 

 

3.1 Ciclo hidrológico 

 

A camada de água líquida da biosfera ocupa cerca de 77% de toda a superfície do 

planeta (REBOUÇAS, 2006 apud ESTEVES et al., 2011). Essa grande proporção de 

quantidade de água pode provocar a ideia de ela ser um recurso infinito, porém cada vez mais 

instituições atentam para necessidade de considerar a água como recurso natural finito, 

demonstrando que a perda de sua qualidade compromete seus usos múltiplos, diminuindo, 

consequentemente, a sua disponibilidade (ESTEVES et al., 2011). 

A água na bioesfera encontra-se em constante circulação, através de processos 

contínuos de transporte de massa, como evaporação, precipitação, transpiração, escoamento e 

infiltração. A manutenção destes processos é garantida principalmente pela radiação solar, 

como também pelas características do meio ambiente, como capacidade de infiltração do solo, 

declividade dos terrenos etc. (ESTEVES et al., 2011). 
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A água também sofre processo de transferência de massa pela absorção de calor da 

radiação solar, passando do meio líquido para o gasoso. A transferência por evaporação 

depende da radiação, mas também da umidade do ar. Além disso, há um caso especial de 

evaporação, a transpiração, em que a água retida pelas plantas, através de suas raízes, evapora 

(ESTEVES et al., 2011). 

A precipitação compreende a água que cai na superfície da Terra. É o termo geral dado 

a todas as formas, como chuvisco, chuva, neve, saraiva, granizo, orvalho, geada etc. A água 

evaporada se transforma em precipitação através de fenômenos onde há perda de calor, 

fazendo com que a mesma retorne a superfície terrestre. No caso da chuva, o vapor de água se 

condensa na forma de gotículas, até que estas atinjam o tamanho necessário para precipitar 

(ESTEVES et al., 2011). 

Após a água chegar à superfície, ela, basicamente, pode infiltrar no solo, ou escoar 

superficialmente, a divisão da parcela de água que escoa varia em função da duração da 

precipitação, de sua intensidade e capacidade de infiltração do solo. Quanto maior a 

capacidade de infiltração do solo, maior será a formação de lençóis subterrâneos, que podem 

garantir melhor alimentação dos rios em tempos secos. Também é menor a erosão e o 

assoreamento de corpos d’água advindo do carreamento de partículas durante o escoamento 

superficial (ESTEVES et al., 2011). 

 

3.2 Impurezas na água e parâmetros de qualidade de água 

 

As águas naturais (brutas), de ecossistemas lacustres, possuem composição química 

complexa, em razão da grande quantidade de íons dissolvidos, e das atividades desenvolvidas 

na bacia, do tipo de solo e trocas com a atmosfera, bem como, é resultado das atividades 

metabólicas dos organismos, como excreção e respiração (TUNDISI et al, 2008).  

Os diversos componentes na água, e que alteram seu grau de pureza podem ser 

retratados, de uma maneira ampla e simplificada, em termos de suas características físicas, 

químicas e biológicas. Estas características podem ser traduzidas, mensuradas e avaliadas sob 

a forma de parâmetros de qualidade de água. Estes parâmetros podem ser físicos, químicos e 

biológicos, como apresentado no Quadro 1. (VON SPERLING, 2013). 
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Quadro 1 – Alguns parâmetros de qualidade de água. 

Parâmetros de qualidade de água 

Físicos Químicos Biológicos 

Cor; 
Potencial  

Hidrogeniônico – pH; 

Organismos indicadores de 

contaminação fecal; 

Turbidez; Alcalinidade; Algas diversas; 

Sabor e odor; Acidez; Bactérias diversas; 

Temperatura; Dureza; 

 
 

Ferro e Manganês; 

Cloretos; 

Nitrogênio; 

Fósforo; 

Oxigênio Dissolvido; 

Matéria orgânica; 

Micropoluentes inorgânicos; 

Micropoluentes orgânicos; 

Fonte: VON SPERLING (2013), adaptado pelo autor (2016). 

As impurezas presentes na água são gases e sólidos, que podem ou não ser organismos 

vivos. Os sólidos podem ser classificados de acordo com suas características físicas de 

tamanho e estado (suspensos, coloidais ou dissolvidos), químicas (orgânicos e inorgânicos). 

Parte dos sólidos orgânicos presentes na água são materiais em decomposição e a restante, 

micro-organismos, que devem ser caracterizados biologicamente de acordo com sua 

morfologia. Normalmente a biota presente nas águas são algas, protozoários, bactérias, 

arqueobactérias e cianobactérias. 

Em relação aos gases dissolvidos, o N2 é de fundamental importância para o ciclo do 

nitrogênio, oxigênio (O2) nos processos respiratórios, e CO2 pode ser limitante aos produtores 

primários. Quanto à matéria orgânica na água, ela pode ser calculada em termos de material 

orgânico total (MOT), parte do qual se encontra sob a forma dissolvida (MOD), como 

algumas substâncias húmicas: ácidos fúlvicos para qualquer faixa de pH e outras substancias 

húmicas em faixas de pH mais elevados (TUNDISI et al, 2008), bem como, substâncias não 

húmicas, como aminoácidos, carboidratos e resinas. Além da parcela dissolvida, há a parcela 

particulada (MOP).  

A salinidade da água é a soma dos sais dissolvidos. Estes possuem origens na drenagem 

do solo da bacia, e sua formação rochosa. A capacidade de ação da água na dissolução desses 

íons (Mg, Ca, Na, K) aumenta com a temperatura, acidez, concentração de O2 (TUNDISI et 

al, 2008). Como para cada tipo de formação hidrogeológica, há diferentes quantidades e tipos 

de liberação de sais, a dissolução destes em íons na água e sua concentração pode variar muito 
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em ecossistemas lacustres, conforme peculiaridades locais (TUNDISI et al, 2008). Além dos 

processos de dissolução e drenagem, que atuam na presença de sais em corpos d’água, a 

precipitação atmosférica pode ser fonte direta de íons, bem como servir de meio para 

dissolução de rochas (Payne, 1986 apud TUNDISI et al, 2008), e os processos de evaporação 

podem promover a cristalização dos sais, sendo fundamentais na determinação da quantidade 

e tipos de sais presentes no ambiente.  

Em represas, a composição iônica varia também em função das áreas inundadas e 

presença de vegetação nelas, como do tempo de detenção (volume total de acumulação e a 

vazão média efluente de longo tempo). Além disso, a relação entre temperatura da água, 

evaporação e precipitação atmosférica é fundamental na precipitação química de íons e na 

solubilidade em lagos de regiões áridas e semiáridas (TUNDISI et al, 2008). 

Segundo Tundisi (2008), os sólidos totais dissolvidos (STD) incluem todos os sais 

presentes na água e os componentes não iônicos, compostos orgânicos dissolvidos, que 

podem ser medidos pelo total de Carbono Dissolvido (CD). 

Dentre os parâmetros físicos mais comuns da água, podem ser citados a temperatura, 

cor, turbidez, sabor e odor. A temperatura mede a intensidade de calor, gerada pelos processos 

de transferência, como radiação, condução e convecção, sendo fundamental no entendimento 

de processos que ocorrem em corpos d’água, já que aumenta as taxas de reações químicas, 

físicas e biológicas, bem como taxa de transferência de gases e redução da solubilidade destes 

na água (VON SPERLING, 2013). A cor (verdadeira) esta associada ao grau de redução de 

intensidade que a luz sofre ao atravessar a água, pelo efeito da absorção de parte da radiação 

eletromagnética por sólidos dissolvidos. Ela se origina de processos de decomposição da 

matéria orgânica, gerando sólidos dissolvidos, como ácidos húmicos e fúlvicos, estando 

relacionada com a concentração de nutrientes dos corpos d’água (VON SPERLING, 2013). A 

coloração na água não indica que a mesma esteja ruim para o consumo, mas por questões 

visuais, a água potável para consumo deve ser límpida, transparente e incolor. A diferenciação 

entre a cor verdadeira e a cor aparente, é dada pela incrementação de partículas suspensas, isto 

é, pela incrementação da turbidez. Dentre os sólidos em suspensão, há o fitoplâncton, que 

pode conferir cores de tons verdes, azul esverdeado, amarelo, marrom ou vermelho, e as 

partículas do solo em suspensão, que podem produzir muitas cores diferentes na água 

(BOYD, 2000). Dessa forma, a turbidez representa o grau de interferência com a passagem da 

luz através da água, devido à presença de sólidos em suspensão, que encarecem processos de 

tratamento das águas, principalmente nas etapas de filtração e desinfecção. 



 

22 

 

  

Quanto aos parâmetros químicos, o pH (Potencial Hidrogeniônico), representa a 

concentração de íons de hidrogênio (pH = - log [H+]). Podendo variar de 0 a 14. Ele se origina 

dos sólidos e gases dissolvidos na água por dissolução de rochas, fotossíntese, respiração, 

troca de gases com a atmosfera etc. Já a alcalinidade representa a capacidade da água 

neutralizar íons de hidrogênio, apresentando diferentes tipos, que dependem do pH. A acidez, 

no caminho inverso, é a capacidade da água em resistir às mudanças de pH causadas por 

bases, principalmente por conta do gás carbônico livre (CO2). A interpretação das faixas de 

pH pode ser observada no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Interpretação das faixas de pH para parâmetros de alcalinidade e acidez (mg/L 

CaCO3) 

Parâmetros de qualidade de água  
pH Alcalinidade pH Acidez 

pH > 9,4 
Presença de hidróxidos e 

carbonatos 
pH > 8,2 

Ausência de CO2 

livre 

8,3 9,4 
Carbonatos e 

bicarbonatos 
pH entre 4,5 e 8,2 Acidez carbônica 

pH entre 4,4 e 8,3 Apenas bicarbonato. pH< 4,5 
Acidez por ácidos 

minerais fortes 
Fonte: VON SPERLING (2013), adaptado pelo autor (2016). 

 

3.3 Comportamento hidrológico e influências na qualidade de água  

 

O ciclo hidrológico é dotado de certa variabilidade temporal e espacial, sendo o 

responsável pelas variações do comportamento hidrodinâmico da água em uma bacia 

hidrográfica, isto é, responsável por modificações no balanço hídrico e distribuição dos 

recursos hídricos da bacia. Parte da água em circulação encontra-se sob a forma de 

precipitação, e em seguida, parcela desta escoa na superfície do solo (vazões de escoamento 

superficial), dirigindo-se às regiões de mais baixas altitudes que formam cursos d’água. Desse 

modo, a vazão de um curso d’água nada mais é que o resultado das interações entre clima, 

processos de armazenamento e transportes do ciclo hidrológico. Esta vazão é responsável pelo 

transporte advectivo ou difusivo de massa de nutrientes ou sedimentos, estando, portanto, 

vinculada às trocas destes elementos de massa entre os ecossistemas aquáticos e terrestres 

(VON SPERLING, 2013). 
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Adicionalmente, o ciclo hidrológico determina o volume evaporado de água, reduzindo 

a capacidade de diluição de cursos d’água, aumentando a concentração de constituintes, 

principalmente os conservativos, nos corpos hídricos. Ele é agente, juntamente com 

características de permeabilidade e uso da bacia, do volume de água que infiltra no tempo, e 

consequente lixiviação de nutrientes do solo para as reservas subterrâneas de água, bem como 

da parcela que escoa superficialmente e que é responsável pela movimentação de sedimentos, 

provocando os efeitos subsequentes nas morfologias do terreno natural de um local, e 

carreamento de partículas de solo para corpos de água, ou outras substâncias. Como resultado 

desta interação visível entre o ciclo hidrológico e o transporte de massa, a modelagem da 

qualidade da água encontra-se diretamente associada aos processos de trocas do ciclo 

hidrológico (VON SPERLING, 2013). 

Seguindo esta mesma lógica de raciocínio, regimes de chuva bem concentrados, como o 

da região semiárida, onde cerca de 90% dos totais anuais ocorrem em cerca de seis meses 

(CAMPOS, 1997), totalizando valores em torno de 700 milímetros nos sertões, somados às 

altas incidências de radiação solar, responsáveis por uma evaporação anual de 

aproximadamente 2000 milímetros/ano (CAMPOS, 1997) em boa parte do sertão, resultam 

em balanços hídricos extremamente desfavoráveis, com baixa capacidade de armazenamento 

de água na bacia e a pouca disponibilidade de água em boa parte do ano (exceto, 

normalmente, nos meses mais chuvosos, de janeiro a maio).  

Isso significa dizer que o semiárido nordestino (Figura 1) encontra-se sujeito a 

vulnerabilidades hídricas, em razão dos descompassos entre a oferta de água provida 

naturalmente pela natureza, e as necessidades de uso da mesma pela população (CAMPOS, 

1997), bem como pela interação entre altas taxas de evaporação e carreamento de nutrientes 

em corpos de água, que geram aumento das concentrações de constituintes, especialmente os 

conservativos, nestes ecossistemas lacustres, gerando, portanto um problema de qualidade de 

água. 
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Figura 1 – Tipos climáticos, com destaque para localização de Patu na região de clima 

semiárido. 

 
Fonte: IPECE (2007) 

 

 

Localização aproximada 

açude Patu 
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A fim de garantir as condições hídricas necessárias para que a região do sertão 

nordestino possa ser habitada, reservatórios para regularização de vazões são construídos para 

o transporte de água ao longo do tempo. Isso significa que ele armazena os excedentes em 

água, provenientes dos períodos úmidos, de acordo com sua capacidade máxima de 

armazenamento, para uso em períodos de estiagem (CAMPOS, 1997), a fim de evitar secas 

hidrológicas. As águas oriundas dos deflúvios naturais são então transformadas em 

vertimento, evaporação, consumo (demanda pela população) e vazão à jusante do açude, que 

deve considerar a vazão ecológica (quantidade mínima de água, vital para a manutenção dos 

ecossistemas fluviais, diluição de efluentes e outros usos múltiplos de jusante), conforme 

esquematizado na Figura 2. 

 

Figura 2 – Balanço hídrico em reservatórios do semiárido nordestino, com formação 

hidrogeológica cristalina. 
Deflúvio natural – Gera vazões afluentes ao reservatório – Qa1 

Reservatório (acúmulo) para transporte de água no tempo 

QVertimento QEvaporação QConsumo QJusante 

   

Vazão regularizada pelo reservatório 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

 

O vertimento é formado pelo volume de água escoado para o reservatório que ultrapassa 

sua capacidade máxima de armazenamento, que é determinada pelas características técnicas 

de cota, área e volume do mesmo. Quando a água atinge a cota da soleira de sangradouro do 

açude (STUDART, 2006), significa dizer que a capacidade de armazenamento deste açude foi 

ultrapassada.  

Parte da água no reservatório evapora, constituindo perdas irreversíveis na bacia 

hidrográfica, não contabilizadas na demanda hídrica do açude (CAMPOS, 1997). Essa água 

torna-se vapor na atmosfera, sendo carreada pela ação dos ventos, e retornando a superfície da 

terra em outros locais. Na região semiárida o volume de água que evapora é mais 

considerável, pois a insolação é mais alta na região, provocando temperaturas médias 

elevadas, como observado na Figura 3. 

________________________ 

Obs.1: Não é considerada a infiltração no semiárido, por conta da formação hidrogeológica cristalina. 
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Figura 3 – Temperatura média no Nordeste Brasileiro, com destaque para níveis de insolação 

mais altos na região do açude Patu. 

 
Fonte: Embrapa (Ano desconhecido). 

 

Outra parcela da água de deflúvio natural será transformada em vazões regularizadas, 

controladas pelo açude, ajustando, desse modo, a oferta à demanda. A busca pela 

regularização máxima da quantidade de água dentro das limitações da natureza e da 

disponibilidade de recursos constituem os maiores desafios na temática de gestão de recursos 

hídricos no semiárido (CAMPOS, 1997). 

Localização aproximada Açude Patu 
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Somado às condições de alta variabilidade das precipitações, altos níveis de insolação, o 

nordeste semiárido apresenta uma formação hidrogeológica altamente desfavorável no que se 

refere à capacidade de armazenamento subterrâneo de água, com vazões de bombeamento dos 

poços inferiores a 5 m³/h, de acordo com estudos da FUNCEME sobre potencial hídrico 

subterrâneo, em 2007.  

Isso ocorre porque o Ceará apresenta um embasamento rochoso do tipo cristalino que 

perfaz aproximadamente 75% de seu território (FUNCEME, 2007), que é responsável pela 

redução da oferta hídrica subterrânea. Este tipo de formação rochosa se caracteriza como um 

solo raso, aproximadamente 0,60 m de profundidade, com uma baixa capacidade de 

infiltração, drenagem natural reduzida e alto escoamento superficial (SUASSUNA, 2002 apud 

ROCHA, V 2015), além disso, a água lixiviada por este tipo de solo torna-se salobra. (Figura 

4). 

 

Figura 4 – Principais domínios Hidrogeológicos do Ceará, com destaque para embasamento 

cristalino, onde se localiza o açude Patu. 

 
Fonte: FUNCEME (2007) 

Localização aproximada 

açude Patu 
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Deste modo, as características determinadas pelo ciclo hidrológico, onde a quantidade 

de evaporação supera a precipitação, gerando o déficit hídrico e vulnerabilidades hidrológicas 

no semiárido nordestino, somados à redução da capacidade de diluição dos açudes em épocas 

secas gera também situações de vulnerabilidade em termos de qualidade da água disponível.  

 

3.4 Fundamentos da limnologia 

 

3.4.1 O ecossistema lacustre e interações com o meio ambiente externo 

 

Os ecossistemas aquáticos continentais apresentam certas características que lhes 

conferem peculiaridades quando comparados aos ecossistemas terrestres, como maior taxa de 

transferência de nutrientes, acelerando a dinâmica dos processos biogeoquímicos de ciclagem 

dos mesmos, a elevada taxa de produtividade primária etc. Um lago (ou reservatório) possui 

diferentes compartimentos não isolados entre si: a região litorânea, onde há contato direto 

com ecossistema terrestre adjacente. Ela apresenta todos os níveis tróficos de um ecossistema. 

A ocorrência destas regiões depende da morfologia do ambiente lacustre, e por estas razões é 

pouco desenvolvida em represas (ESTEVES et al., 2011). Já a região limnética, mais 

profunda, é relativamente homogenia horizontalmente e heterogenia verticalmente, 

compreende a maior parte do ecossistema lacustre. A região bentônica refere-se aos 

substratos associados ao fundo do ecossistema aquático, sendo extremante heterogenia 

verticalmente e horizontalmente, com composição química diversificada (Figura 5). 
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Figura 5 – Ecossistema lacustre, com principais compartimentos e comunidades. 

 
Fonte: ESTEVES et al., (2008). 

 

Quanto às interações com o meio ambiente, podemos citar interação com radiação 

solar, que pode chegar à superfície de um corpo d’água de forma direta, ou difusa, quando é 

absorvida ou refletida por moléculas de poeira, gases e vapor d’água. Desta radiação que 

atinge a superfície aquática, parte penetra e parte é refletida, dependendo principalmente do 

ângulo de incidência. Nesse aspecto, pode-se concluir que a reflexão em zonas equatoriais é 

em média menor, pelo menor ângulo de incidência nessas regiões (ESTEVES et al., 2011).  

Ao penetrar na coluna d’água, a radiação sofre alterações, promovidas por 

constituintes dissolvidos na água ou em suspensão. Parte da radiação que chega é absorvida e 

transformada em energia química (fotossíntese), outra em calorífica pelo aquecimento da água 

e outra parcela sofre dispersão, pelo choque com partículas suspensas ou dissolvidas Essas 

interações entre a água e a radiação que chega são responsáveis pela atenuação da radiação 

com aumento da profundidade em ecossistemas lacustres, principalmente da energia 

fotossinteticamente ativa (ESTEVES et al., 2011). 

A diminuição progressiva da penetração de radiação solar na coluna d’água com o 

aumento da profundidade provoca, em ecossistemas lacustres lênticos, mudanças na 

densidade da água, dificultando sua mistura e por consequência, o efeito de estratificação 

térmica. A estratificação térmica é, portanto, fisicamente responsável pela estratificação 

química (ESTEVES et al., 2011). 
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Dessa forma, a radiação solar, gera na zona limnética dois estratos verticais, o 

epilímnio e hipolímnio, baseados na diferença de densidade (causados pela diferença de 

temperatura ou salinidade), e zona eufótica, determinada pela penetração de luz capaz de 

manter valores positivos de produção primária, se estendendo até o ponto de compensação, 

onde o metabolismo heterogênio (respiração) se iguala à produção primária. Abaixo desta 

zona (a afótica) o metabolismo heterotrófico é preponderante (ESTEVES et al., 2011). Não 

necessariamente os limites entre epilímnio e hipolímnio e as zonas eufóticas e áfóticas são os 

mesmos. 

Cabe salientar que em alguns ecossistemas lacustres tropicais, especialmente em cimas 

tropicais semiáridos, os processos de estratificação e desestratificação da região limnética 

normalmente são diários, havendo um período de desenvolvimento desta durante o dia, com 

estabilidade máxima por volta das 16 às 17 horas e desestratificando no período noturno, pela 

perca de calor para atmosfera. Ademais, a ação dos ventos, especialmente em áreas litorâneas 

e regiões onde atuação do vento é facilitada pela ausência de montanhas nas proximidades, ou 

em áreas em que o espelho d’água possui grande área em relação à profundidade, a 

desestratificação é mais facilitada ainda em decorrência da ação física do vento.  

Quanto à biota presente em ecossistemas lacustres, pode-se destacar o plâncton, 

definido pelo conjunto de organismos que não dispõe de movimentos próprios capazes de se 

opor ao movimento da água (Viktor Rensen, 1887 apud ESTEVES et al., 2011). Ele é 

constituído pelo fitoplâncton (algas e cianobactérias, normalmente em suspensão e 

autotróficas), zooplâncton (pequenos animais) e o bacterioplâncton. 

 

3.4.2 Substâncias conservativas em ecossistemas aquáticos 

 

Uma substância é dita conservativa quando possui tempo de residência muito maior 

que o tempo de mistura total do lago e, consequentemente, apresenta uma distribuição mais 

homogênea (TUNDISI et al. 2008, p286). Adicionalmente, algumas substâncias, se solúveis 

em água, formam íons, que são ditos conservativos quando sua concentração não varia muito 

em função das atividades dos organismos (reações biogeoquímicas). Estes íons conservativos 

são chamados de íons principais (TUNDISI et al., 2008, p97). 
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Outra definição de íons e propriedades conservativas em reservatórios esta atrelada a 

modelos que trabalhem com valores totais dos constituintes dissolvidos (íons dissolvidos). 

Segundo Campos et al., 2000, modelos que trabalham com valores totais de constituintes 

dissolvidos em reservatórios, ficam restritos a simular íons conservativos ou de propriedades 

conservativas. 

Em se tratando de modelagem de qualidade de água, emprega-se o termo constituinte 

(em contraposição ao termo substância) para o ente que descreve de alguma forma o estado da 

qualidade de água que se encontra. Nesse contexto, define-se constituinte conservativo, 

aquele cuja distribuição espacial e temporal não é afetada por reações com outros 

constituintes ou com o meio fluido envolvente. A distribuição é afetada apenas pelos 

processos físicos de transporte, como por exemplo, sais dissolvidos (PORTO et al., 1991). 

O transporte físico de constituintes conservativos para a atmosfera, através de trocas, 

como pela evaporação, pode ser considerado muitas vezes desprezível, pois esse mecanismo 

de transferência do meio aquático para atmosfera, e vice – versa, é demasiadamente lento em 

comparação com os outros processos de transporte físico do mesmo. Os sais, por exemplo, a 

troca ocorre quando eles precipitam na água, pela redução de sua solubilidade em altas 

concentrações, e são carreados já na forma cristalizada para o ambiente terrestre (PORTO et 

al., 1991). 

Outras terminologias empregadas na modelagem de qualidade de água são 

constituintes ativos, aqueles cuja presença afeta as características hidrodinâmicas do 

escoamento, como temperatura e sais dissolvidos, que influenciam no gradiente de densidade 

da água e condições de mistura em reservatórios (PORTO et al., 1991). 

 

3.4.3 Ciclos biogeoquímicos em ecossistemas aquáticos 

 

Refere-se ao ciclo de todos os elementos encontrados nos organismos. A energia solar 

age como força motriz, no sentido de proporcionar as condições necessárias de síntese de 

matéria orgânica pelos produtores primários. Ela é consumida e retorna ao meio como 

elemento inorgânico pelos microrganismos heterotróficos decompositores. É, portanto, um 

processo de ciclagem dos recursos da Terra. 
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O ciclo destes elementos em águas continentais está relacionado com os processos 

biológicos que se encontram na água. No geral, os macronutrientes (como carbono, fósforo e 

nitrogênio) e outros elementos traços (como manganês, zinco, ferro e cobre) encontram-se 

concentrados na matéria orgânica viva, na matéria particulada morta ou em decomposição e 

dissolvidos na água (TUNDISI et al. 2008). 

Algumas variáveis importantes a serem consideradas nos processos de ciclagem de 

nutrientes são: taxas de transferências entre as massas de água; tempo de residência do lago 

(artificial ou natural), pH, temperatura, ação dos ventos, taxa de radiação média, cor 

verdadeira e turbidez da água (TUNDISI et al. 2008). 

O balanço de materiais (massa) de um lago e/ou represa é resultado da interação de 

atividades dos organismos (ciclos biogeoquímicos) com o meio externo, como apresentado na 

Figura 6. Nos itens seguintes será dada ênfase nos ciclos do nitrogênio e do fósforo, por 

serem esses, normalmente, os nutrientes limitantes da produção primária. 

 

Figura 6 – Diagrama dos processos mais importantes que determinam balanço de massa em 

um lago. 

 
Fonte: TUNDISI et al., (2008).  

 

a)  Nitrogênio 

 

O nitrogênio é indispensável para os organismos, sendo por vezes limitante à produção 

primária e secundária quando em baixas concentrações em ecossistemas aquáticos. Seu ciclo 

inclui processos microbiológicos, como: fixação de nitrogênio (transformação do N2 em 

nitrogênio orgânico); oxidação em formas intermediárias de nitrogênio inorgânico; redução de 

nitrato; amonificação; e assimilação de amônia (ESTEVES et al., 2011). 



 

33 

 

  

É importante destacar que para o ciclo do nitrogênio se completar (Figura 7), desde a 

entrada em ecossistemas aquáticos sob formas assimiláveis por micro-organismos, até sua 

saída sob a forma de nitrogênio molecular, é necessária a existência de áreas em aerobiose e 

anaerobiose. Dentro dos ecossistemas aquáticos o nitrogênio pode ser classificado de diversas 

formas (ESTEVES et al., 2011): 

 Nitrogênio Orgânico Particulado (NOP): Nitrogênio sob a forma de micro-

organismos, como bactérias, fungos, peixes etc. Ou detritos com tamanhos 

superiores a 0,2 ou 0,45μm, por convenção de estudos (ESTEVES et al., 

2011). 

 Nitrogênio Orgânico Dissolvido (NOD): Sob a forma de compostos 

lixiviados, normalmente solúveis em água, com tamanhos inferiores a 0,2 ou 

0,45μm, por convenção de estudos, como aminoácidos, peptídeos, purinas, etc. 

 Nitrogênio Inorgânico Dissolvido (NID): Nitrato (NO3
-), nitrito (NO2

-), íon 

amônio (NH4
+), amônia (NH3), óxido nitroso (N2O) e nitrogênio molecular 

(N2). 

 

Figura 7 – Desenho esquemático do ciclo biogeoquímico do nitrogênio em ecossistemas 

aquáticos 

 
Fonte: ESTEVES et al. (2011). 

 

Segundo Esteves et al. (2011) as principais formas de nitrogênio inorgânico 

assimiláveis pelos produtores primários em termos de menor custo energético são o íon 
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amônio (NH4
+), forma que pode ser prontamente utilizada nos processos metabólicos, seguida 

do nitrito (NO2
-) e o nitrato (NO3

-). O íon amônio é a forma mais abundante quando se trata 

de ambientes anaeróbicos, enquanto que em regiões aeróbicas (zona eufótica da região 

limnética) prevalece a disponibilidade de nitrato (ESTEVES et al., 2011). O nitrito e o nitrato 

são, respectivamente, subproduto e produto da nitrificação realizada por bactérias aeróbias 

nitrificantes, Nitrossomonas que transformam amônia em nitrito e Nitrobacter que converte o 

nitrito em nitrato. Em condições de baixa disponibilidade de oxigênio dissolvido (OD), esse 

processo oxidativo pode não se completar, havendo acúmulo de nitrito no meio. Este quando 

absorvido por peixes, reage com a hemoglobina, formando meta – hemoglobina, que é 

incapaz de transportar oxigênio, logo a absorção contínua de nitrito é capaz de provocar o 

envenenamento de peixes (cianose). Peixes mais sensíveis podem ser severamente afetados 

por concentrações de nitrito tão baixas quanto 0,5 mg L-1 (BOYD, 1998).  

As principais reservas de nitrogênio são o nitrogênio gasoso (N2) encontrado na 

atmosfera e o nitrogênio encontrado na crosta terrestre, sendo que o último não se encontra 

disponível para os seres vivos. O N2 precisa ser transformado em moléculas orgânicas 

nitrogenadas, como proteínas. Esse processo é chamado de fixação biológica de nitrogênio 

molecular e é realizado por organismos que utilizam o nitrogênio molecular em suas 

atividades metabólicas, como alguns procariontes, algumas bactérias e principalmente, 

algumas cianobactérias (ESTEVES et al., 2011). 

A fixação biológica de N2 é um processo redutor, no qual a amônia, NH3, é o primeiro 

produto formado. A fixação é um processo que demanda muita energia, devido à necessidade 

de quebra da ligação tripla do N2. A energia e os elétrons necessários para fixação do N2 são 

obtidos através de fotossíntese, fermentação e da respiração, a depender do tipo de micro-

organismo (ESTEVES et al., 2011). Como o processo de fixação é realizado por um pequeno 

grupo de organismos, e a quantidade de energia dimanada é alta, torna-se um processo lento. 

A maior parte da fixação ocorre por cianobactérias, em ambientes aquáticos. 

Em limnologia, quando se refere ao nitrogênio amoniacal, estão sendo contabilizadas 

todas as formas, isto é: amônia (NH3) e íon amônio (NH4
+), além de outras formas de mais 

difícil detecção. Além disso, em alta concentração, o íon amônio (NH4
+) significa impactos no 

ecossistema aquático, pois no processo de nitrificação há consumo de oxigênio e consequente 

redução do O2 dissolvido. 

Em ambientes aquáticos a forma livre entre amônia (NH3) e o íon amônio – NH4
+, 

sendo a última a forma comumente assimilável pelas células, varia em função do pH. Em pH 
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neutro ou básico haverá predominância de íon amônio, NH4
+. Além disso, a amônia 

assimilada ou imobilizada por células podem ser liberadas para o meio externo, processo 

denominado mineralização de amônia ou amonificação, a principal reação biológica 

envolvida neste processo é a hidrólise da ureia (CON2H4) excretada pela biota aquática 

(ESTEVES et al., 2011). 

Neste ciclo bactérias nitrificantes realizam papel preponderante, gerando energia em 

duas fases, na primeira fase, a energia gerada origina-se da transformação do íon amônio 

(NH4
+) em nitrito (NO2

-) por bactérias do gênero Nitrossomonas, e na segunda fase o nitrito 

(NO2
-) é oxidado em nitrato (NO3

-) por bactérias de gênero Nitrobacter. A energia liberada no 

processo é utilizada para fixação de CO2. Assim como o íon amônio, o nitrato também pode 

ser imobilizado (absorvido) pela biomassa viva (ESTEVES et al., 2011). 

O nitrato absorvido pode ser reduzido à amônia e incorporado na biomassa viva, ou 

ser utilizado como aceptor terminal de elétrons na respiração anaeróbia, ou participar de 

processos de desnitrificação. Os processos de conversão de nitrogênio encontram-se 

esquematizados na Figura 8. 

Figura 8 – Ciclo biogeoquímico do nitrogênio 

 

Fonte: ESTEVES et al. 2011 – adaptado autor (2016). 
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b) Fósforo 

 

O fósforo é encontrado principalmente em uma única forma inorgânica, o fosfato. A 

ciclagem deste elemento ocorre através de processos químicos e biológicos. Em ecossistemas 

aquáticos o fosfato pode ter origens naturais, como das águas de escoamento superficial 

responsáveis pelo carreamento de fosfatos liberados por rochas, estando principalmente sob a 

forma insolúvel, isto é, adsorvido às argilas, bem como carreado pela precipitação 

previamente interceptada e escoada pelas copas das árvores, que lixivia substâncias das folhas 

e dos troncos e carreia consigo formas prontamente assimiláveis pelos produtores aquáticos 

(ESTEVES et al., 2011). Quanto às fontes artificias, as principais são os esgotos domésticos, 

industriais e material particulado de origem industrial contido na atmosfera. 

Atualmente, assume-se que o fósforo, juntamente com o nitrogênio, pode governar a 

produtividade primária aquática na maioria das águas continentais. Essa produtividade 

também é influenciada por fatores como características hidrológicas do corpo hídrico e luz 

solar (ESTEVES et al., 2011). 

O fosfato encontrado em ecossistemas aquáticos continentais pode se apresentar como 

diferentes formas, ou seja, ser agrupado em diferentes frações (Figura 9).  A maioria dos 

pesquisadores agrupa o fósforo em 05 frações (ESTEVES et al., 2011): Fosfina, Fósforo total 

(P – Total), Fósforo Particulado (P – Particulado), Fósforo Dissolvido (P – Dissolvido), 

Ortofosfato (P – Orto). 
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Figura 9 – Classificação o fósforo em ecossistemas aquáticos continentais. 

 
Fonte: Modificado de Ohle, 1938, adaptação ESTEVES et al., (2011). 

 

 Fosfina (PH3): Constituinte volátil encontrado em sedimentos anóxicos, cuja 

formação ocorre através da redução enzimática do fosfato em anaerobiose. 

 Fósforo total (P – total): Corresponde à soma de todas as formas e fósforo em 

uma amostra de água (Figura 9). O P – total é obtido convertendo-se todo o 

fósforo dissolvido e particulado em ortofosfato (forma inorgânica do fósforo). 

 Fósforo particulado (P – particulado): Dividido em uma subfração orgânica 

(POP – Fósforo orgânico particulado) e outra inorgânica (PIP – Fósforo 

inorgânico particulado). O POP encontra-se na forma de excretas, fezes e 

restos de estruturas celulares de organismos. O PIP inclui o fosfato adsorvido 

em partículas, como argilas. 

 Fósforo dissolvido (P - dissolvido): A fração orgânica (POD) é produzida por 

organismos vivos e inclui nucleotídeos, coloides orgânicos, ésteres de fosfato 

de baixo peso molecular. O fósforo inorgânico dissolvido (PID) corresponde 

principalmente ao ortofosfato (P- Orto), e outros íons fosfatos. As espécies 

iônicas predominantes irão variar com o pH.  

Do ponto de vista limnológico, as formas de fósforo que melhor traduzem as 

condições do ecossistema aquático são as frações P–orto (PO4
3-), também denominado de 
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fósforo solúvel reativo, por ser a principal parcela dissolvida assimilada pelos produtores 

primários e a fração P–total, que permite estimar o grau de fertilização, isto é, o estado trófico 

do ambiente aquático. Desse modo, estas serão as parcelas utilizadas para a análise da 

qualidade de água no reservatório estudado. 

Cabe salientar que a fração de ortofosfato depende da densidade e da atividade de 

organismos produtores e bactérias, os quais podem assimilar grandes quantidades de fosfatos, 

ou regenerá-los a partir da fração orgânica. Outras vias de transformação do fosfato em 

ecossistemas lacustres lênticos podem ser observadas na Figura10. Em lagos tropicais, as 

altas temperaturas aceleram o metabolismos dos produtores primários, aumentando a 

assimilação do ortofosfato pelos mesmos, reduzindo a sua concentração. Sendo assim, pode-

se presumir que em regiões semiáridas estes efeitos serão maiores. 

 

Figura 10 – Principais vias de transformação do fósforo em um ecossistema lêntico. 

 
Fonte: Modificado de Dodson, 2005, adaptação ESTEVES et al., (2011). 

 

3.5 Capacidade de um reservatório e curva Cota – Área – Volume (CAV) 

 

A capacidade de armazenamento de um reservatório representa o volume total 

acumulado no reservatório quando o nível da água encontra-se na cota da soleira do 

sangradouro. Calcula-se a capacidade de um reservatório construído em terrenos naturais a 

partir do levantamento topográfico. Deve-se traçar a curva "cota x área" planimetrando-se as 
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áreas delimitadas pelas curvas de nível. A integração dessa curva resulta na curva cota x 

volume do reservatório (LINSLEY; FRANZINI, 1978). Alguns conceitos importantes 

referentes a reservatórios são apresentado a seguir (Figura 11): 

 Nível normal do reservatório - é a cota máxima até a qual as águas se elevarão nas 

condições normais de operação. Em geral este nível é determinado pela cota da crista 

do vertedor. 

 Nível mínimo do reservatório - é a cota mínima até a qual as águas baixam nas 

condições normais de operação. Esse nível pode ser determinado pela cota da parte 

inferior do conduto de saída mais baixo da barragem. 

 Volume útil - volume armazenado entre os níveis mínimo e normal. 

 Volume morto - volume retido abaixo do nível mínimo. 

 Sobrearmazenamento - volume acima do nível normal, que não é aproveitado. 

 

Figura 11 – Níveis de armazenamento em um reservatório. 

 
Fonte: Linsley, FRANZINI (1978). 

 

Além dos termos definidos anteriormente, há na Figura 11 indicação de um conduto de 

descarga de fundo. A descarga de fundo possui três funções principais, a primeira seria 

desviar a água do rio durante a construção da barragem. A segunda é garantir a passagem de 

um volume de água mínimo, determinado em projeto e aprovado por órgãos legisladores, que 

promova uma vazão mínima para o rio à jusante da barragem, permitindo sua perenização 

após a construção da obra (garantir vazão ecológica). A última função é de drenagem do 

reservatório após sua conclusão, para sua manutenção ou implantação de novo uso da água e 

https://www.livronauta.com.br/BookSearch.html?tipo=autor&valor=Ray+K+Linsley+Joseph+B+Franzini
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outras necessidades que possam surgir durante o período de uso do mesmo (CARVALHO, 

2011). 

Quando se deseja construir um barramento em uma seção de um curso d’água para a 

formação de um reservatório de acumulação, a altura do muro é determinada a partir do pré-

estabelecimento do volume a ser armazenado ou da cota do nível de água que deve ser 

atingida. Nesses casos, nos estudos preliminares são construídos os gráficos de cota versus 

área e cota versus volume (BARBOSA, 2015). 

Para o traçado da curva cota versus área requer-se o emprego de mapa topográfico em 

escala adequada. Para cada cota referida a uma dada curva de nível, planimetra-se a área 

limitada pela curva de nível (BARBOSA, 2015). Os pares de valores cota (m) x área (m2, 

km2 ou ha) são lançados em um gráfico e uma curva suave é esboçada através dos pontos 

(Figura 12). 

 

Figura 12 – Curva cota x área do espelho d’água em um reservatório de acumulação 

 
Fonte: BARBOSA (2015). 

 

A curva cota versus volume é o resultado da integração numérica da curva cota versus 

área, determinando-se os volumes (∆V) entre duas curvas de nível consecutivas, conforme 

Figura 13. Este volume é obtido, numa aproximação, multiplicando a média das áreas 

correspondentes às curvas de nível consecutivas pela diferença de cota destas curvas de nível. 
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Figura 13 – Curva cota x volume em um reservatório de acumulação d’água. 

 
Fonte: Antenor R. Barbosa Jr (2015). 

 

3.6 Enquadramento de corpos hídricos e seus usos múltiplos 

 

O enquadramento de corpos hídricos é um dos cinco instrumentos de gestão definido 

pela Política Nacional de Recursos Hídricos – PNRH, (Lei n° 9433/96), juntamente com os 

Planos de Recursos Hídricos, a outorga de direito de recursos hídricos, a cobrança pelo uso de 

recursos hídricos e o Sistema Nacional de Informações sobre os Recursos Hídricos 

(SINGERH). O estabelecimento dos procedimentos de outorga, sua concessão e a cobrança 

pelo uso da água levam em consideração a classificação do corpo d’água, em outras palavras, 

significa dizer que esta ferramenta é utilizada como referência para aplicação destes outros 

instrumentos de gestão ambiental. 

Ele visa estabelecer o nível dos padrões de qualidade de água que deverão ser 

alcançados e mantidos por um corpo d’água, a fim de atender necessidades da população, 

não devendo refletir apenas na condição atual do recurso hídrico a ser enquadrado. É definido 

pela Resolução CONAMA n° 357/2005 como: 

 

“XX - enquadramento: estabelecimento da meta ou 

objetivo de qualidade da água (classe) a ser, 

obrigatoriamente, alcançado ou mantido em um 

segmento de corpo de água, de acordo com os usos 

preponderantes pretendidos, ao longo do tempo;” 

 

Equações: 

Vol910m = ∆V(0 a 900m) + ∆V (900 a 905m) +∆V (905 

a 910m) 

∆V = Área * Cota 
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O objetivo desta ferramenta de gestão, estabelecida pela PNRH é definido como: 

 

“Art. 9º O enquadramento dos corpos de água em 

classes, segundo os usos preponderantes da água, visa 

a: I - assegurar às águas qualidade compatível com os 

usos mais exigentes a que forem destinadas; II - 

diminuir os custos de combate à poluição das águas, 

mediante ações preventivas permanentes.” 

 

Durante o processo de classificação do corpo d´água deve ser levado em consideração 

um dos fundamentos da PNRH (1996), a qual estabelece que em casos de escassez, o uso 

prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais. Também 

devem ser considerados os usos preponderantes mais restritivos, e toda a bacia, que é a 

unidade de gestão dos recursos hídricos. A resolução n° 91/2008 do Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos – CNRH estabelece que a proposta de enquadramento deve estar em 

conformidade com o Plano de Recursos Hídricos da Bacia, sendo o processo de 

enquadramento dividido em basicamente quatro etapas principais: 1. Diagnóstico da Bacia; 2. 

Prognóstico da bacia; 3. Elaboração da proposta de enquadramento, com metas relativas a 

cada alternativa e encaminhamento aos respectivos comitês de bacia (participação da 

população) hidrográfica para discussão, aprovação e posterior encaminhamento, para 

deliberação, ao Conselho de Recursos Hídricos competente; 4. Estabelecimento do programa 

para efetivação. O processo encontra-se esquematizado na Figura 14. 

O Programa de Efetivação, segundo a resolução n°91/208 do CNRH, deve conter 

propostas de ações de gestão e seus prazos de execução, investimentos necessários, 

recomendações para os órgãos gestores de recursos hídricos e de meio ambiente, em acordo 

com as metas estabelecidas, servindo de referência principalmente nos processos de outorga e 

licenciamento ambiental, nas recomendações de ações educativas, preventivas e corretivas 

dos planos de bacia, e aos agentes públicos e privados envolvidos, viabilizando o alcance de 

metas por meio do estabelecimento de compromissos a serem assumidos por cada um. O 

programa deverá prever ainda elaborações de subsídios técnicos e recomendações a serem 

consideradas pelos comitês de bacia hidrográfica, e realização de propostas de readequação 

dos planos, programas e projetos de desenvolvimento, em especial para os planos de uso e 

ocupação do solo, planos diretores e zoneamento ambiental.  
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Quantos as classes de corpos de água doce, definidas pela legislação (Resolução 

CONAMA n° 357/2005), estas se encontram esquematizadas no Quadro 3. 

Figura 14 – Etapas do Processo de Enquadramento dos Corpos Hídricos 

 
Fonte: ANA (2009). 
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Quadro 3 – Classificação das águas doces, conforme legislação vigente. 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor, adaptação resolução n° 357 do CONAMA (2005). 

Classe Classe Especial Classe I Classe II Classe III Classe IV

Ao abastecimento para consumo 

humano, com desinfecção;

Ao abastecimento para consumo 

humano, após tratamento simplificado;

Ao abastecimento para consumo 

humano, após tratamento convencional;

Ao abastecimento para consumo humano, 

após tratamento convencional ou avançado
À navegação;

À preservação do equilíbrio 

natural das comunidades 

aquáticas;

À proteção das comunidades aquáticas À proteção das comunidades aquáticas;
À irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e 

forrageiras

À harmonia 

paisagística.

À preservação dos ambientes 

aquáticos em unidades de 

conservação de proteção 

integral.

À recreação de contato primário, tais 

como natação, esqui aquático e 

mergulho, conforme Resolução

CONAMA no 274, de 2000;

À recreação de contato primário, tais 

como natação, esqui aquático e 

mergulho, conforme Resolução

CONAMA no 274, de 2000

À pesca amadora -

-

À irrigação de hortaliças que são 

consumidas cruas e de frutas que se 

desenvolvam rentes ao solo e que

sejam ingeridas cruas sem remoção de 

película

À irrigação de hortaliças, plantas 

frutíferas e de parques, jardins, campos 

de esporte e lazer, com 

os quais o público possa vir a ter 

contato direto

À recreação de contato secundário -

-
À proteção das comunidades aquáticas 

em Terras Indígenas.
À aqüicultura e à atividade de pesca. À dessedentação de animais -U

so
s 

m
ú

lt
ip
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s 
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4 ÁREA DE ESTUDO 

 

4.1 Açude Patu 

 

O reservatório localiza-se na bacia hidrográfica do Banabuiú (Figura 15), estando 

próximo à gerência regional da COGERH localizada no município de Quixeramobim. A 

barragem do Açude Patu fica no município de Senador Pompeu, no estado do Ceará, a cerca 

de 3 km da sede do município. O acesso ao local da barragem é através da rodovia CE-040, 

que liga Senador Pompeu a Mombaça. A Barragem do rio Patu, pertencente ao sistema 

hidrográfico do rio Jaguaribe e ao subsistema do rio Banabuiú, e sua bacia hidrográfica cobre 

uma área de 1.007 km² (DNOCS, 1984). 

O Açude Patu tem como finalidade principal o abastecimento de água da cidade de 

Senador Pompeu, além de auxiliar na regularização das vazões de seu rio. Outro benefício 

decorrente da construção da barragem é o aproveitamento das áreas de várzea que surgiram 

com a criação do açude (DNOCS, 1984). 

 

Figura 15 – Localização do Açude Patu, no município de Senador Pompeu, na bacia do 

Banabuiú. 

 
Fonte: SRH – CE (2015). 

 

Localizado na bacia hidrográfica do Banabuiú, mais precisamente, na bacia do rio 

Jaguaribe e sub-bacia do rio Banabuiú, as águas superficiais da região do reservatório são 

praticamente integrantes do sistema Jaguaribe, apresentando uma drenagem dendrítica 
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bastante densa, devido à elevada impermeabilidade dos terrenos, com formação rochosa 

cristalina pré – cambriana, que cobrem a área (DNOCS, 1984).  

Quanto às características físicas do rio Patu, calcula-se que a precipitação média anual é 

igual a 771 mm, através do método do polígono de Thiessen, tendo como base os dados 

provenientes das estações pluviométricas de Senador Pompeu, São Jerônimo, Pedra Branca e 

Minerolândia. O local onde foi construído o açude tem uma área de contribuição hidrográfica 

de 1.007 km², com linha de fundo de 67 km. Com a soleira do vertedouro fixada na cota 130 

m, o açude possibilita um armazenamento de 71.829.000 m³. Outras informações sobre o 

perfil longitudinal do reservatório podem ser analisadas na Figura 16. 

 

Figura 16 – Perfil longitudinal reservatório Patu. 

 
Fonte: DNOCS (1984). 

 

O arranjo geral das obras posiciona o vertedouro na margem esquerda, cerca de 30 m além 

do final da barragem de terra, estando a tomada d'água sob esta barragem, fundada na 

ombreira esquerda, conforme apresentado na Figura 17, DNOCS (1984).  

. 

 

  

1 – Coroamento da barragem 

2 – Barragem 

3 – Superfície do terreno natural 

4 – Vertedouro 

Eixo X – Estacas 

Eixo Y – Elevação 

 

1 4 

3 

2 
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Figura 17 – Vista em planta do arranjo geral do reservatório. 

 
Fonte: DNOCS (1984). 

 

A tomada d'água é composta de uma galeria tubular simples, localizada na estaca 11 + 10 

m. Também foi construída uma torre de controle, que é constituída de uma estrutura de 

concreto armado em seção retangular, com 33 m de altura (DNOCS, 1984). Conforme pode 

ser observado na Figura 18. 

 

Figura 18 – Vista em perfil do arranjo da tomada d’água. 

 
Fonte: DNOCS (1984). 

 

Outra informação técnica importante é o gráfico de Cota x Área x Volume (CAV) do 

açude, conforme Figura 19, que permite cálculo do volume do açude através de sua cota, e 

volume evaporado de água, através de sua área, por meio da obtenção de polinômios. 
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Figura 19 – Curvas Cota x Área x Volume (CAV) do açude Patu. 

 
Fonte: COGERH (2015). 

 

O volume morto do açude, segundo o DNOCS (1984) é de 340.000m³, permitindo o 

cálculo da altura da tomada d’água pelo CAV, resultando no valor de aproximadamente 

109,62 metros, que significa uma profundidade a partir do nível máximo de água igual a 20 

metros. Outros detalhes técnicos do açude são enumerados no Quadro 4. 

 

Quadro 4 – Detalhes Técnicos do Açude Patu 

DETALHES DO AÇUDE: Patu 

(Concluído em 1987) 

Município: Senador Pompeu 

Coordenada E: 455.256 

Coordenada N: 9383037 

Bacia: Banabuiú 

Rio/Riacho Barrado: Patu 
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BARRAGEM 

Tipo: Terra/Enrocamento 

Capacidade (m³): 71.829.000 

Bacia Hidrográfica(Km²): 1027,94 

Bacia Hidráulica(ha): 856 

Vazão Regularizada (m³/s): 0,84 

Extensão pelo Coroamento(m): 412 

Largura do Coroamento(m): 8 

Cota do Coroamento(m): 135 

Altura Máxima(m): 35,2 

SANGRADOURO 

Tipo: Cordão de Fixação 

Largura(m): 90 

Lâmina Máxima(m): 2 

Cota da Soleira(m): 130 

TOMADA D'ÁGUA 

Tipo: Galeria tubular simples 

Diâmetro (mm): 900 

Comprimento(m): 97 

Fonte: SRH (2015). 
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4.1.1 Atuais usos do açude e fontes de poluição 

 

Figura 20 – Quantidade de usos levantados pelas agências regionais da COGERH. 

 
Fonte: COGERH (ano não informado). 
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Quadro 5 – Matriz de usos múltiplos levantada pelas agências regionais da COGERH. 

Fonte: COGERH (ano não informado). 

 

Atualmente o açude é utilizado para dessedentação animal, usos domésticos locais, 

recreação de contato primário, recreação de contato secundário, usos públicos por empresas 

que realizam atividades de concessão, irrigação, pesca artesanal, balneário e agricultura de 

várzea (Figura 20 e Quadro 5). O açude não é utilizado para piscicultura intensiva ou na 

indústria segundo o levantamento. Além disso, a COGERH também disponibilizou dados 

relativos às fontes de poluições existentes no açude, conforme o Quadro 6. 

 

Legenda: 

E – Entorno; 

J – Jusante. 
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Quadro 6 – Matriz de usos múltiplos levantada pelas agências regionais da COGERH. 

 
Fonte: COGERH (ano não informado). 

Legenda: 

E – Entorno 

M – Montante 

B – Bacia Hidráulica 
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Fazendo um comparativo entre os atuais usos levantados pela COGERH e a 

classificação de corpos de água doce segundo seus usos múltiplos preponderantes, conforme o 

exibido no Quadro 5, nota-se que corpos de água doce que apresentam dessedentação de 

animais como um dos usos múltiplos implica em corpos de classe III. Uma observação 

pertinente, para classificação do corpo hídrico é a utilização do açude Patu na irrigação, não 

havendo sido especificado pela COGERH quais tipos de culturas são desenvolvidas. No caso 

de culturas que não envolvam cultivo de hortaliças ou frutas comidas cruas e sem remoção de 

película, a harmonia entre ambos os usos (dessedentação e irrigação) está garantida. Em caso 

contrário, o cultivo de hortaliças e frutas comidas cruas, sem remoção de película externa, 

consiste em um uso mais restritivo (corpos de água doce devem ser da classe I) no que se 

refere à qualidade de água, de acordo com a Resolução n° 357/2005 do CONAMA, sendo 

necessário à discussão desta questão no processo (tópico discutido no capítulo anterior) de 

enquadramento do açude, que deverá proceder de forma participativa.  

Cabe salientar que foram identificados os planos de bacia apenas para a do Curu, 

Metropolitana e Jaguaribe, significando que não só o açude Patu carece de maior aplicação 

dos instrumentos preconizados pela PNRH, mas toda a bacia onde ele se encontra inserido. 
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5 METODOLOGIA 

 

A metodologia desse trabalho compreende formulação de gráficos que permitam a análise 

de alguns dos dados de monitoramento do açude Patu: nível de água, oxigênio dissolvido, 

fósforo, ortofosfato, nitrogênio, clorofila-a, temperatura, condutividade elétrica, salinidade, 

turbidez, sólidos dissolvidos totais, sólidos totais, coliformes termotolerantes, pH e densidade 

de cianobactérias. Esses dados serão consistidos e estudados em relação ao tempo através de 

análises de variabilidade sazonal e variabilidade interanual. Além disso, alguns dados serão 

analisados em relação aos padrões de qualidade estabelecidos pela Resolução n° 357 de 2005, 

do CONAMA. Também será realizada a modelagem de um constituinte conservativo do 

açude, com base em seu balanço hídrico. 

 

5.1 Dados 

 

Os dados de monitoramento do açude foram obtidos através do acesso ao acervo da 

COGERH, que os disponibilizou. Eles datam de 2004 até 2015. O açude é monitorado através 

de diferentes pontos de amostragem georreferenciados em coordenadas UTM, conforme a 

Figura 21.  

Devido ao grande número de pontos de amostragem, o número de amostras por pontos 

encontra-se mais reduzida, com amostragens muito espaçadas, o que dificultou análises dos 

dados de forma sazonal, e inviabilizou a análise comparativa dos dados coletados nos meses 

mais chuvosos (fevereiro, março e abril) e meses mais secos (agosto, setembro e outubro) 

para um mesmo ano, como inicialmente estabelecido para este trabalho. Além disso, os dados 

não obedecem a um período de coleta específico, por exemplo, uma vez por mês, a cada 03 

meses etc. Outra observação importante é a concentração de dados nos ponto de amostragem 

PTU – 01 e PTU – 99, havendo pouquíssimas amostras para os outros pontos, 

impossibilitando análises conclusivas dos mesmos nestes outros pontos de coleta. 

Adicionalmente, observando atentamente a Figura 21, não foi disponibilizado o 

georreferenciamento para o ponto PTU – 99.  

Desse modo, devido à disponibilidade de dados, optou-se pela análise dos que foram 

coletados no PTU – 01, a 0,3m de profundidade. Adicionalmente, este é o ponto mais 
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próximo da barragem, do ponto de captação de água bruta da SOHIDRA e da Associação 

comunitária Km12 (Quadro 7), únicas captações dentro do açude (Figura 22) segundo dados 

da COGERH (2015) para outorgas vigentes. O PTU - 01 é, portanto, o mais representativo 

para o açude (mais próximo à barragem, onde há melhores condições de mistura) e para a 

água bruta coletada pelas adutoras. 

Quadro 7 – Coordenadas de outorgas vigentes no açude Patu e a jusante (rio perenizado). 

Requerente 
Coordenadas 

Vazão (l/s) 
longitude latitude 

CAGECE 457679 9381630 40,85 

Prefeitura de Senador Pompeu 454797 9382358 0,76 

SOHIDRA 455429 9383471 24,23 

Associação comunitária Km12 449197 9383504 1,16 
Fonte: COGERH – Outorgas vigentes (2015), adaptado Autor (2016). 

 

Os dados que serão analisados são os de medição de nutrientes, como fósforo total, 

ortofosfato, nitrogênio total, nitrogênio amoniacal, bem como outros parâmetros de qualidade: 

oxigênio dissolvido, clorofila–a, sólidos dissolvidos totais (SDT), sólidos totais (ST), 

condutividade elétrica (CE). Também serão analisados alguns outros dados em relação ao 

atendimento à legislação, como salinidade, pH, coliformes termotolerantes e contagem de 

cianobactérias. 
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Figura 21 – Georreferenciamento dos pontos de coletas para análise da qualidade de água do açude no Google Earth. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016).·. 
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Figura 22 – Georreferenciamento dos pontos de coletas para análise da qualidade de água do açude no Google Earth. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

Ponto mais próximo da 

barragem e das adutoras de 

água bruta que se 

localizam no açude. 
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5.2 Consistência dos dados 

 

A consistência dos dados foi realizada pelo método Ad Hoc, através de análises dos 

dados em conjunto com o orientador do trabalho, e especialista na área. Neste caso, após 

observações dos dados, alguns foram retirados das análises finais. Pode-se dizer ainda que os 

dados retirados das análises apresentavam valores com ordem de grandeza muito superior aos 

outros dados dentro de uma mesma série, isto é, para um mesmo parâmetro. Neste aspecto, a 

ordem de grandeza dos dados não analisados era igual a duas vezes até trinta vezes o valor 

médio da série de um parâmetro, a depender do parâmetro analisado. 

 

5.3 Análise da variabilidade sazonal  

 

Serão realizadas as análises da variabilidade sazonal dos dados de qualidade de água 

através da comparação entre dados de coleta disponibilizados pela COGERH, para o ponto de 

amostragem PTU – 01, a 0,3 metros de profundidade e as datas de coleta das amostras. 

 

5.4 Analise dos impactos do clima na variabilidade interanual 

 

Uma dos impactos da variação climática no açude são as variações de seu volume durante 

a série histórica estudada, ou seja, mudanças da quantidade de estoque de água do açude, que 

variam conforme as vazões dos rios afluentes sofrem modificações, resultado da quantidade 

de precipitação, que varia ao longo do tempo, na bacia do Banabuiú.  

Desse modo, o objetivo principal deste trabalho é obter um diagnóstico de como a 

variação no estoque do açude (representativo da variabilidade interanual do clima no 

reservatório) afeta a qualidade de água do mesmo, através das análises limnológicas dos 

dados versus volume.  

O volume do açude foi obtido através de dados de nível de água, disponibilizados também 

pela COGERH, e obtenção de polinômio a partir das características técnicas do açude Patu de 

cota x área x volume (CAV). 
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5.5 Análise comparativa entre os parâmetros para variabilidade interanual  

A fim de facilitar a análise comparativa entre a variação interanual dos parâmetros 

fornecidos pela COGERH, adimensionalizou-se os parâmetros estudados, por meio da 

aplicação da Equação 1.  

Equação 1 – Equação para adimensionalizar gráficos de dispersão da variação dos 

parâmetros de qualidade de água e volume. 
Padm = (P - Pméd)/σ 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

Onde: 

 Padm = Parâmetro adimensionalizado; 

 P = Parâmetro medido no monitoramento realizado pela COGERH; 

 Pméd = Média aritmética dos parâmetros; 

 σ = Desvio padrão dos parâmetros; 

 

5.6 Análise através de modelagem da qualidade de água 

 

Finalmente, será realizada a modelagem da qualidade de água do açude, através de 

dados obtidos de estudos anteriores de demanda hídrica do Açude Patu, com base no balanço 

hídrico do açude. A simulação do balanço hídrico do açude não contabiliza perdas por 

infiltração, nem ganhos provenientes de aquíferos subterrâneos, devido à área em estudo se 

situar na região semiárida, com solo de hidrogeologia cristalina, é comum admitir 

desprezíveis esses valores (CAMPOS et al. 2006).  

A simulação do balanço hídrico do reservatório utiliza dados de afluência da COGERH, 

do período entre janeiro de 1989 e dezembro de 2012, e de lâmina evaporada do Instituto de 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Para poder contabilizar as perdas por evaporação é 

necessário estimar outro polinômio a partir do diagrama CAV que relaciona o volume com 

sua respectiva área, obtendo volume evaporado a partir de dados de evaporação média mensal 

multiplicada pela área (ROCHA, V 2015). A equação utilizada para simulação do balanço 

hídrico encontra-se abaixo (Equação 2). 

 

Equação 2 – Equação para simulação do balanço hídrico no reservatório Patu. 
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Vi = Vi-1 + Ai-1 - Ei-1 - Ri-1 - Vei-1 

Fonte: ROCHA, V(2015). 

 

Onde:  

 Vi = Volume simulado; 

 Vi-1 = Volume observado no mês anterior; 

 Ai-1 = Afluência ao longo do mês anterior; 

 Ei-1 = Volume total evaporado no mês anterior; 

 Ri-1 = Retirada mensal para usos múltiplos (Maximizada); 

 Vei-1 = Volume vertido ou removido pela abertura das comportas ao longo do 

mês anterior. 

 

Para o balanço de massa (modelagem de elementos mássicos no açude), considerou-se 

que os elementos são conservativos e as trocas de massa dos mesmos com a atmosfera são 

desprezíveis, e, portanto o volume de água evaporado não representa saída de massa do 

constituinte do reservatório.  

Os dados utilizados para modelagem da variação da massa, ou concentração do 

constituinte mássico, não utilizou os dados obtidos das simulações do balanço hídrico, mas 

sim dados de monitoramento da COGERH para volume do reservatório e volume de afluência 

modelado, além dos dados do INPE para evaporação, sendo a demanda recalculada através do 

rearranjo da Equação 2, conforme apresentado na Equação 3. 

 

Equação 3 – Equação para cálculo da demanda hídrica do açude. 
Ri-1 + Vei-1= Vi-1 + Ai-1 - Ei-1 - Vi  

Fonte: ROCHA, V(2015). 

 

Onde:  

 Ri-1 = Retirada (demanda) de água; 

 Vi = Volume observado no início do mês seguinte (COGERH) 

 Vi-1 = Volume observado no fim mês anterior (COGERH); 

 Ai-1 = Afluência ao longo do mês anterior (COGERH); 

 Ei-1 = Volume total evaporado no mês anterior (INPE); 

 Ri-1 = Retirada mensal para usos múltiplos (SIMULADA); 
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 Vei-1 = Volume vertido ou removido pela abertura das comportas ao longo do 

mês anterior. (SIMULADA); 

 Em alguns casos a demanda hídrica (retirada mensal mais vertimento) tornou-se 

negativa, o que significa dizer que o modelo para cálculo de afluência adotado pela COGERH 

esta possivelmente subestimando a real afluência que ocorre no açude.  

Com base em simplificações da Equação 3, para cálculo de balanço de massa 

adotando hipótese de mistura completa, que admite a concentração do constituinte constante 

em todo o reservatório (volume de controle), ou seja, ela não varia significativamente em 

função do espaço (dx, dy, dz), foi obtido o balanço de massa (Equação 4) utilizado no estudo 

de caso do açude Patu.  

Equação 4 – Equação de balanço de massa para reservatórios, considerando mistura 

completa. 
𝑑𝑀

𝑑𝑡
= 𝑤(𝑡) −  𝑄𝑠𝐶𝑚 − 𝐾𝑉𝐶𝑚 − 𝑉𝑠𝐴𝑠𝐶𝑚 

Fonte: Adaptação PORTO et al., (1991). 

 

Onde: 

 M = VC, isto é, volume multiplicado pela concentração. 

 dM/dt = Variação da massa no reservatório; 

 W(t) = carga afluente ao reservatório; 

 QsCm = Descarga do reservatório, sendo Qs =Vazão que sai e Cm 

=Concentração da mistura completa; 

 KVCm = reações que ocorrem no reservatório (biológicas, químicas e físicas), 

para K = Coeficiente de reação, V = Volume, Cm = Concentração da mistura 

completa; 

 VsAsCm = Sedimentação que ocorre no reservatório, para Vs= Velocidade de 

sedimentação, As = Área de sedimentação e Cm =Concentração da mistura 

completa. 

A hipótese de mistura completa representa certo grau de validade, à medida que o 

padrão de estratificação térmica apresentado pelos reservatórios em regiões semiáridas é, 

geralmente, de lagos polimíticos, isto é, apresentam muitos períodos anuais de variações 

diurnas de temperatura (TUNDISI et al., 2008). Presume-se que o reservatório vai aquecendo 

durante o dia, sofrendo um processo de estratificação com um metalímnio mais definido 
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(maiores variações de temperatura nessa região) no horário vespertino, normalmente entre 16 

e 18 horas, e depois a água vai resfriando de noite, sofrendo um processo de desestratificação, 

o que validaria a hipótese adotada. Segundo a definição de BIRGE (1987), apud TUDISI et 

al., (2008) para termoclima, esta seria a região no metalímnio que apresenta decaimento da 

temperatura de pelo menos 1°C a cada metro. Nesse caso, seguindo a rigor esta definição, os 

reservatórios da região semiárida, portanto, não apresentam essa região, pois as variações de 

temperatura em todo o corpo d’água normalmente não passam de 2°C. Pode-se afirmar ainda 

que para o Açude Patu, através de amostragens coletadas em outubro de 2007, a variação em 

todo o reservatório computada foi de 1,15° C. 

De qualquer forma, a camada superior (epilímnio) é bastante homogênea, pois 

segundo TUNDISI et al., 2008, essa região sofre intensa ação dos ventos e efeitos diurnos de 

aquecimento e noturnos de resfriamento, que formam termoclimas temporários. Logo, na 

pior das hipóteses, a modelagem do constituinte de referência para substância conservativa 

considerando mistura completa seria, pelo menos, válida para região do hepilímnio do açude 

Patu. 

Em termos do estudo de caso, a massa inicial de determinado elemento mássico no 

açude (obtida pela multiplicação da concentração inicial do constituinte e o volume 

armazenado pelo reservatório), mais o volume de afluência e a concentração do constituinte 

neste volume, menos as retiradas do açude devido ao sangramento e as demandas de usos 

múltiplos do mesmo será igual à massa final no curso d’água. Isto é, a massa final de 

constituinte no reservatório será equivalente ao estado inicial mais as variações sofridas por 

ele pelo transporte físico. Seguindo esta linha de raciocínio, com base na associação da 

equação de balanço hídrico (Equação 3) e de balanço de massa (Equação 4), obtém-se a 

Equação 5. Não se considera nenhuma massa perdida por evaporação (essa descarga é nula), 

como já mencionado. 

 Outras considerações relevantes foi admissão de nenhuma variação do constituinte 

por conta de reações (KVCm = 0), em consequência da hipótese de constituinte conservativo, 

e sedimentação (VsAsCm = 0. Cabe destacar que íons principais (conservativos) sofrem 

variações desprezíveis de sua concentração, segundo TUNDISI et al., 2008. 

Equação 5 – Equação de balanço de massa considerando mistura completa e elemento 

mássico conservativo para açude Patu. 
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C i Vi = C i-1Vi-1 +CaAi-1 -Cs (Ri-1 +Vei-1) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

 

Onde:  

 CV = Massa do constituinte 

 Ri-1 = Retirada (demanda) de água; 

 Vi = Volume observado no início do mês seguinte (COGERH) 

 Vi-1 = Volume observado no fim mês anterior (COGERH); 

 Ai-1 = Afluência ao longo do mês anterior (COGERH); 

 Ei-1 = Volume total evaporado no mês anterior (INPE); 

 Ri-1 = Retirada mensal para usos múltiplos (SIMULADA); 

 Vei-1 = Volume vertido ou removido pela abertura das comportas ao longo do 

mês anterior. (SIMULADA); 

 C i-1 = Concentração no fim do mês anterior; 

 Ca = Concentração do volume de afluência no reservatório; 

 Cs = Concentração de saída pela retirada mensal e vertimento. 

Porém, como foi considerado mistura completa no açude, a concentração de saída do 

elemento mássico será a média ponderada através dos volumes do reservatório e volume de 

afluência no mesmo, conforme a Equação 6. 

 

Equação 6 – Equação para cálculo da concentração de saída de um constituinte do 

reservatório, considerando mistura completa. 
Cs =((C i-1Vi-1 +CaAi-1 )/ (Vi-1 + Ai-1)) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

 

5.7 Avaliação do atendimento à legislação 

 

A fim de avaliar o atendimento à legislação, no que diz respeito à qualidade de água do 

açude, os dados das amostradas coletadas serão comparados com padrões estabelecidos pela 

Resolução CONAMA n° 357/2005, que dispõe sobre classificação de corpos d’água, 

condições e padrões, e Resolução CONAMA n° 274/2001, que dispõe sobre critérios de 

balneabilidade, assegurando as condições necessárias à recreação de contato primário no 

território brasileiro. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste tópico será realizada uma breve análise do perfilamento do reservatório, análise da 

qualidade da água a partir da observação da modelagem da concentração do constituinte de 

referência para substância conservativa considerando mistura completa, análise da 

variabilidade sazonal durante o período de amostragem (2004 a 2015), da variabilidade 

interanual, bem como análise comparativa entre parâmetros a partir da adimensionalização 

dos mesmos, e verificação do atendimento à legislação. 

 

6.1 Análise do perfil vertical do reservatório 

 

A fim de analisar possível estratificação térmica ou química (pela concentração de sais, 

aumentando a densidade da água), foi realizada uma análise do perfil do açude Patu para o dia 

22/10/2007, durante as 13h30min. Como foi verificado apenas um único monitoramento de 

perfil (conforme Gráfico 1) para o açude em todo o período de 2004 a 2015, a análise carece 

de mais dados de perfilamento para obtenção de resultados e interpretações mais 

consolidadas.  

 

Gráfico 1 – Perfis de temperatura, densidade, CE, Salinidade, OD e Clorofila –a. 

  

m 

°C 
Kg/m³ 

m 



65 

  

  

   
Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

Analisando os gráficos de perfilamento (Gráfico 1), cabe destacar que a densidade foi 

calculada a partir dos dados de temperatura, através de uma equação da densidade em função 

da temperatura. Apesar da análise do perfilamento do reservatório não ser foco deste trabalho, 

é interessante a observação destes dados, pois, ele permite duas conclusões importantes: 

 O reservatório apresenta uma variação muito pequena de temperatura, de 1,15°C para 

a profundidade analisada (15 metros); 

 Não houve estratificação química pelas concentrações de sais provocando aumento da 

densidade nas regiões mais profundas, pois, como pode ser observado no gráfico de 

condutividade elétrica, ela passa de 0,49mS/cm na profundidade de 30 cm, 

permanecendo constante em quase todo o perfilamento, sofrendo pequeno acréscimo 

para 0,492mS/cm à 15metros, enquanto que a salinidade é de 0,023%o e também 

permanece constante para todo o perfilamento, exceto à 15m, quando sobe para 

0,024%o. 

Neste dia a altura d’água medida pelo monitoramento da COGERH foi de 127,16 m, 

equivalente ao armazenamento de 42,96 hm³. Como a altura da tomada d’água calculada a 

mg/l 
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partir do volume morto do açude e pelo CAV é de 109,62 m, a profundidade equivalente seria 

de 17,54 metros, ou seja, 2,54 metros abaixo da análise do perfilamento realizada neste dia.  

Segundo TUNDISI et al. (2008), a variação da densidade com a temperatura é não linear, 

sendo da ordem de 29 vezes maior para gradientes de 1° C em altas temperaturas, o que 

caracterizaria um processo de estratificação vertical no açude devido à variação térmica. No 

entanto, como não se observa aumento significativo no acúmulo de sais nesta profundidade, 

pode-se presumir que eles circulam de forma razoável até a profundidade amostrada, e 

possivelmente até 2,54 metros abaixo dela, onde fica localizada a tomada d’água. Nesse caso, 

portanto, a tomada d’água encontra-se em profundidade onde acima da qual não se observa 

estratificação vertical química.  

Em contrapartida, apesar da variação na concentração de sais ser praticamente nula, 

indicando possível circulação dos mesmos, o teor de oxigênio dissolvido possui gradientes 

muito grandes ao longo de toda a profundidade, apresentando um gradiente menor na 

profundidade de 3 a 7 metros, aonde vai de 3,72 a 3,56 mg OD/l. A alta taxa de depelação do 

oxigênio pode ser função de dois fenômenos, o primeiro seria que o oxigênio reduz sua 

concentração pelo processo de degradação da matéria orgânica por organismos aeróbicos (alta 

DBO no reservatório). O segundo fenômeno seria pelo processo de estratificação vertical do 

reservatório, que impede que o oxigênio seja transportado para as camadas de água mais 

profundas. 

Desse modo, nota-se um processo de estratificação do açude no horário de realização da 

amostragem, porém, como no período noturno há redução da temperatura atmosférica, e 

consequentemente da temperatura da superfície da água, será considerado que o açude 

funciona como um lago polimítico contínuo quente, conforme classificação de Lewis (1983) 

apud TUNDISI et al, 2008, que são lagos com circulação permanente, sem cobertura de gelo 

durante todo o ano e estratificação de algumas horas, em determinados períodos. 

A adoção do açude como polimítico quente é válida, pois não foi observada a 

estratificação química, através da concentração de sais, nem grandes variações da 

temperatura, mas possível processo de estratificação devido ao alto nível de depelação do 

oxigênio dissolvido. Nesse contexto, como o horário da amostragem ocorreu durante o 

período do dia (12 às15 horas) com mais alta temperatura, as condições ambientais eram mais 

favoráveis ao processo de estratificação, enquanto que na madrugada há possivelmente um 
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processo de desestratificação. Para melhor fundamentar esta hipótese seria necessária a 

análise de mais dados de perfilamento do açude. 

 

6.2 Análise através de modelagem da qualidade de água 

 

Nesta fase do trabalho será apresentado o resultado da modelagem de qualidade da água 

do açude, com consideração de mistura completa e constituinte conservativo. Primeiramente, 

no Gráfico 2, nota-se que é estabelecida uma variação sazonal perfeita do constituinte 

conservativo durante toda a série, pois normalmente a cada inicio de ano a concentração do 

constituinte começa mais alta, vai abaixando, por conta do período chuvoso (geralmente de 

fevereiro a maio), e em seguida ela aumenta novamente por conta do 2° semestre mais seco, 

obedecendo a esse padrão “zigue – zague” para quase todos os anos, exceto em 2010, pois 

para esse período o reservatório não sofreu vazões de afluência significativas e seu volume foi 

sendo reduzido ao longo do ano. 

Nesta parte do trabalho, também foi objeto de estudo a análise do gráfico da 

concentração do constituinte em relação ao volume do açude.  Observa-se que conforme o 

volume aumenta, a concentração reduz a uma taxa de 0,0052 mg/l², para R², relativamente 

baixo, de 0,38 (Gráfico 3). Nota-se que houve menor capacidade de diluição, devida à 

redução do volume nos períodos secos; e maior capacidade de diluição, com menores 

concentrações nos períodos chuvosos de cada ano. 
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Gráfico 2 – Modelagem da qualidade de água pela análise da variação da concentração no açude de 2004 a 2013 e do volume no mesmo período 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016).
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Gráfico 3 – Resultados dos valores de concentração do constituinte de referência para 

substância conservativa em relação ao volume. 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

 

6.3 Análise da qualidade de água para monitoramento no PTU – 01, a 0,3m. 

 

Neste tópico será realizado o estudo da qualidade do açude Patu, sendo observadas 

algumas semelhanças entre o constituinte modelado e os dados reais coletados nas 

amostragens do açude para o PTU – 01 a 0,3 m, conforme se segue. 

 

6.3.1 Variabilidade sazonal  

 

A análise da variabilidade sazonal foi realizada com certa dificuldade, por conta do 

grande espaçamento entre os dados coletados, mas permitiu algumas observações 

interessantes em relação aos sólidos dissolvidos totais (SDT) e à condutividade elétrica. O 

padrão de variação de ambos os parâmetros citados se assemelhou bastante ao observado na 

modelagem do constituinte de referência para substância conservativa, indicando que estes 

constituintes se comportam de forma conservativa. Inclusive, na análise do perfilamento do 

reservatório Patu, notou-se que a salinidade e a condutividade permaneceram constantes para 

quase todas as profundidades, reafirmando novamente que SDT e condutividade elétrica 

ocorrem de maneira homogenia no corpo d’água.  
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A maior semelhança do padrão de variação de SDT com a substância modelada, em 

comparação ao padrão observado pela condutividade elétrica deve-se ao fato que muitas vezes 

a condutividade gerada por íons dissolvidos pode ser camuflada pela grande diversidade de 

substâncias dissolvidas na água. A seguir os gráficos para sazonalidade de alguns parâmetros 

são apresentados. 

Quanto ao restante dos gráficos de variabilidade sazonal (fósforo, nitrogênio, 

clorofila-a e turbidez), nota-se maior concentração dos mesmos em relação ao tempo. Quanto 

ao padrão de variação sazonal, excetuando a concentração de SDT e CE, não foi possível ser 

verificado padrões, pois as amostras encontram-se bastante espaçadas. Entretanto, para o 

gráfico da turbidez, foi observado um comportamento peculiar, quando comparado o mesmo 

com o estoque do reservatório (Gráfico 8). Em parte do período de amostragem a turbidez 

apresenta uma relação direta, à medida que o volume armazenado aumenta sua concentração 

também aumenta, enquanto que em outra parte do período de amostragem a relação se 

apresenta inversa. Isso pode ser explicado pela drenagem da água da chuva na bacia, que 

através do carreamento de partículas sólidas para o reservatório, aumenta a turbidez e o 

volume do reservatório (relação direta), enquanto que as vezes age apenas diluindo o corpo 

d’água, aumentando o volume do reservatório e reduzindo a turbidez (relação inversa).  
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Gráfico 4 – Resultados dos valores de concentração de fósforo variando em função do tempo. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 
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Gráfico 5 – Resultados dos valores de concentração do nitrogênio variando em função do tempo. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 
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Gráfico 6 – Resultados dos valores de concentração da clorofila-a, medida em laboratório, variando em função do tempo. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 
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Gráfico 7 – Resultados de variação sazonal da Turbidez 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 
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Gráfico 8 – Resultados de variação sazonal da Turbidez em comparação com o volume. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 
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Gráfico 9 – Resultados dos valores de concentração da CE variando em função do tempo. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 
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Gráfico 10 – Comparação entre variação sazonal para um constituinte de referência modelado e a variação real de CE, a partir de amostragens 

pela COGERH. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 
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Gráfico 11 – Resultados dos valores de variação sazonal para Sólidos Dissolvidos Totais (SDT) em relação ao volume. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 
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Gráfico 12 – Comparação entre variação sazonal para um constituinte conservativo de referência modelado e a variação real de SDT, a partir de 

amostragens pela COGERH. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 
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6.3.2 Impactos do clima na variabilidade interanual da qualidade de água do açude 

 

A variabilidade interanual dos parâmetros foi analisada através da comparação de cada 

um pelo volume de água armazenado pelo açude Patu. A tendência linear dos dados (gráficos 

de dispersão) apontou na maioria dos casos uma redução da concentração do parâmetro à 

medida que o volume do açude aumentou. Isso sugere a ideia de haver conservação dos 

constituintes no reservatório.  

Quanto aos valores de fósforo (Gráfico 13), estes não superaram a concentração de 71 

mg/m³, valor que segundo Von Sperling (1994), Quadro 8, fica compreendido na faixa de 

lagos em estado eutrófico. Adicionalmente, dos 15 dados coletados, 11 foram abaixo de 

50mg/m³, que pode ser explicado pela baixa disponibilidade de nutrientes na zona eufótica de 

represas. Outra explicação seria que esse nutriente seria o limitante no crescimento de 

biomassa algal, como de fato observado, pois a razão de nitrogênio pelo fósforo foi bem 

maior que 10 (conforme estabelecido por Von Sperling, 2011) para quase todos os dados 

coletados (exceto para o do dia 22 de maio de 2014). 

 

Gráfico 13 – Resultados dos valores de concentração de fósforo e ortofosfato (tendência 

linear sombreada) em relação ao volume. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016).  
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Apesar de prévia consistência dos dados, ao plotar os valores de concentração do 

ortofosfato e do fósforo (Gráfico 13), notou-se que em algumas amostras o valor de 

ortofosfato e fósforo não eram compatíveis, pois a concentração de ortofosfato supera a de 

fósforo total, para algumas delas. Sendo que o fósforo total mede todo o fósforo em uma 

amostra, inclusive o ortofosfato, de tal modo que sua concentração deve ser sempre maior ou 

no mínimo igual à de ortofosfato. Logo os dados indicam erros durante a amostragem. Dessa 

forma, para melhor análise limnológica, seriam necessárias mais amostras consistidas para 

esse nutriente. 

Quadro 8 – Faixas aproximadas de valores de fósforo total para os principais graus de trofia. 

Classe de trofia1 Concentração de fósforo total na represa 

(mg/m3) 

Ultraoligotrófico < 5 

Oligotrófico < 10 - 20 

Mesotrófico 10 - 50 

Eutrófico 25 - 100 

Hipereutrófico > 100 
Fonte: VON SPERLING (1994). 

 

O Gráfico 14 refere-se à concentração de nitrogênio total, parâmetro que mede a 

combinação de íons de amônio e nitrogênio orgânico (EMBRAPA, 2011). O parâmetro não 

contabiliza, portanto, as formas inorgânicas como nitrito, nitrato ou nitrogênio molecular, 

apenas o nitrogênio orgânico dissolvido, como peptídeos, aminoácidos, o nitrogênio 

particulado, como o plâncton e detritos, ou matéria orgânica com nitrogênio em 

decomposição e o nitrogênio amoniacal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

1A superposição dos valores entre duas faixas indica dificuldade no estabelecimento de faixas rígidas. 
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Pelo gráfico, a redução do volume indica menor diluição desses sólidos dissolvidos 

que possuem nitrogênio em sua forma molecular, e aumento da concentração de íon amônio. 

Além disso, através de observações da concentração de N-amoniacal (Gráfico 15), pode-se 

notar que as concentrações de íon amônio e amônia são muito baixas, o que significa 

basicamente que a maior concentração de nitrogênio total indica que a água fica com pior 

condição de cor verdadeira pela ação do nitrogênio orgânico dissolvido (NOD) e turbidez pela 

presença de nitrogênio orgânico particulado (NOP). 

Como os valores de nitrogênio total variam de 0mg/l a 2,3mg/l, pode-se dizer que há 

indícios de processo e eutrofização no reservatório, pois segundo observações em rios não 

poluídos nos Estados Unidos por Lewi Jr. Et al (2011) apud Von Sperling (2014), a faixa de 

nitrogênio total nestes corpos d’água variavam entre 0,1 e 0,5mg/l, sendo que das 11 amostras 

coletadas pela COGERH no período analisado (2004 a 2015), 7 apresentavam valores 

superiores à faixa determinada por Lewi Jr.(2011). Além disso, os mais baixos valores foram 

computados no início da campanha, indicando o envelhecimento do reservatório, que pode ser 

atribuído a menor capacidade de depuração do mesmo. 

 

Gráfico 14 – Resultados dos valores de concentração de nitrogênio total em relação ao 

volume. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 
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significando ausência de CO2 livre, e presença de carbonatos e bicarbonatos que conferem 

alcalinidade a água. Além disso, em meios ácidos, a amônia é mais facilmente convertida em 

íon amônio, enquanto que em águas alcalinas é mais facilmente perdida para atmosfera, o que 

pode explicar o baixo valor do nitrogênio amoniacal (valores abaixo de 0,03), Outra 

explicação seria que o ponto de coleta, por ser em profundidade pequena (0,3m), garante que 

seja uma região eufótica e aeróbica, de tal modo que haja nessa região intensificação dos 

processos de nitrificação (oxidação) do íon amônio, e provocando, portanto, menores 

quantidades de nitrogênio amoniacal. Nesse caso, mesmo com valores baixos de N-

amoniacal, isso não permite concluir que o ecossistema encontra-se em estado oligotrófico, 

pois, como discutido, as condições de pH e de aerobiose culminam para a baixa concentração 

deste íon. 

 

Gráfico 15 – Resultados dos valores de concentração de nitrogênio amoniacal em relação ao 

volume. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 
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saturação para o O2 podem ser observadas no Quadro 9. Cabe destacar que a maior parte das 

amostras (5 das 7 analisadas) foram coletadas próximas ao horário de meio dia (entre 11:30 e 

14:45). Além disso, o pH alcalino (pH médio das amostras igual a 8,14) da região comprova 

mais ainda a hipótese, pois o consumo de CO2 na produtividade primária tem como 

consequência elevação do pH. 

 

Gráfico 16 – Resultados dos valores de concentração de OD em relação ao volume. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

 

Quadro 9 – Concentração de saturação de oxigênio dissolvido em águas em função da 

temperatura e salinidade. 

T °C 
Concentração de NACL (mg/l) 

0 10.000 20.000 

5 12,8 11,4 10 

10 11,3 10,1 9 

15 10,2 9,1 8,1 

20 9,2 8,3 7,4 

25 8,4 7,6 6,7 

30 7,6 6,9 6,1 
Fonte: AGUDO (1992) 

 

A concentração de clorofila-a, como esperado, aumentou com a redução do volume do 

reservatório, e a consequente redução da capacidade de diluição do mesmo. A média dos 

resultados das amostragens realizadas foi de 21,3 μg/l, sendo que 3 de 11 amostras com 

valores na faixa de lagos oligotróficos, 3 das 11 amostras coletadas apresentaram 

concentração na faixa determinada para lagos eutróficos, e 5 de 11 amostras apresentaram 
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concentrações na faixa de lagos supereutróficos, conforme Quadro 10. Destaca-se que, como 

observado na variabilidade sazonal, a concentração foi aumentando com o tempo, indicando 

processo de eutrofização do reservatório em paralelo a redução do volume. 

 

Gráfico 17 – Resultados dos valores de concentração em relação ao volume. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

 

Quadro 10 – Estado trófico e concentração de clorofila-a 

Estado Trófico Chla (µg L1-) 

Ultraoligotrófico Chl ≤ 1,17 

Oligotrófico 1,17 <Chl ≤ 3,24 

Mesotrófico 3,24 <Chl ≤ 11,03 

Eutrófico 11,03 <Chl ≤ 30,55 

Supereutrófico 30,55 <Chl ≤ 69,05 

Hipereutrófico 69,05 <Chl 

Fonte: Adaptado de Lamparelli (2004). 

 

A concentração de sólidos dissolvidos indica a presença de nutrientes, substâncias 

húmicas e sais dissolvidos, e, como esperado, também aumenta de concentração com a 

redução do volume, assim como o fósforo e o nitrogênio.  
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Gráfico 18 – Resultados dos valores de concentração em relação ao volume. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

 

Quanto aos sólidos totais, parâmetro que mede a concentração de sólidos dissolvidos 

totais e sólidos em suspensão, também como esperado, a sua concentração aumentou em 

menores volumes. Outra observação importante é que a maior parte dos sólidos totais é 

composta por sólidos dissolvidos e a menor parte por sólidos suspensos, como apresentado no 

Quadro 11. Isto significa que boa parte dos sólidos presentes age no sentido de aumentar a 

salinidade, e condutividade elétrica do reservatório, sob a forma de íons dissolvidos no corpo 

d’água. 

Quadro 11 – Parcela de Sólidos Suspensos e Sólidos dissolvidos totais 

Data %SS %SDT 

25/11/2010 27% 73% 

01/03/2011 2% 98% 

21/12/2011 4% 96% 

07/03/2012 6% 94% 

22/05/2012 23% 77% 

20/11/2012 28% 72% 

06/03/2013 9% 91% 

28/05/2013 10% 90% 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 
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Gráfico 19 – Resultados dos valores de concentração em relação ao volume. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

 

A condutividade elétrica do reservatório varia de 0,31ms/cm a 0,60 ms/cm, estando 

dentro da faixa admitida para água doce (até 0,8 ms/cm), segundo o Quadro 12. Além disso, 

a salinidade encontra-se dentro dos limites estabelecidos pelo Conselho Ambiental da 

Austrália, limite de lançamento de Kentucky, EUA e do limite não obrigatório da 

Organização de Agricultura dos Estados Unidos.  

Como esperado, as maiores condutividades ocorrem para menores volumes de 

armazenamento pelo reservatório, representando o efeito de salinização do açude por conta da 

evaporação da água do mesmo, e redução da capacidade de diluição. O coeficiente de 

correlação de Pearson entre os STD e a condutividade foi de 0,75. 
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Gráfico 20 – Resultados dos valores da condutividade em relação ao volume. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

 

Quadro 12 – Valores de referência para condutividade elétrica. 

Tipo de água 
Condutividade elétrica 

 (uS / cm)1 

Água deionizada 0,5-3 

Pura água da chuva <15 

Rios de água doce 0-800 

Água do rio Margina 800-1600 

Água salobra 1600-4800 

Água salina > 4.800 

A água do mar 51.500 

Águas industriais 100-10.000 

Limite condutividade – ANZECC (2010)2 500μs/cm 

Limite Condutividade KPDES (2010)3 800μs/cm 

Limite não obrigatório sugerido – FAO4 (1973) para agricultura 3000μs/cm 
Fonte: Algsolve (2013), adaptado pelo autor (2016). 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Obs1: 1ms/cm = 1000ms/cm. 
2ANZECC – Australian and New Zealand Environmental and Conservation Council. 
3KPDES - Kentucky Pollutant Discharge Elimination System 
4FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations 
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Apesar do comportamento peculiar da turbidez na análise da sazonal dos parâmetros, 

ela apresenta uma tendência similar aos outros parâmetros, quando comparada com a variação 

do estoque. Isto é, maior turbidez para menores volumes, com taxa de aumento de 1,661mg/l². 

Gráfico 21 – Resultados dos valores de turbidez em relação ao volume. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

 

6.3.3 Análise comparativa entre os dados para variabilidade interanual  

 

Após transformar os parâmetros de qualidade em dados adimensionais, foram obtidos 

gráficos, com tendência linear. Nota-se que a taxa de decaimento dos macronutrientes é 

praticamente a mesma: 0,0434 L-1 para o nitrogênio e 0,0401L-1 para o fósforo total. 

 

Gráfico 22 – Resultados dos valores de concentração de nitrogênio total adimensionalizados 

em relação ao volume. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 
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Gráfico 23 – Resultados dos valores de concentração de fósforo adimensionalizados em 

relação ao volume. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

 

Assim como os macronutrientes nitrogênio e fósforo, a clorofila – a possui taxa de 

variação de concentração com ordem de grandeza de 0,04L-1, conforme observado no Gráfico 

24. Isso indica que a taxa com que a biomassa algal (representada pela clorofila-a) aumenta, 

com a redução do volume, ocorre na mesma taxa de aumento dos macronutrientes. 

 

Gráfico 24 – Resultados dos valores de concentração de clorofila-a adimensionalizados em 

relação ao volume. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 
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A fim de comparar a taxa de aumento da concentração de sólidos dissolvidos totais com 

o aumento da condutividade elétrica, também foram realizados gráficos com os parâmetros 

adimensionalizados de SDT pelo volume e condutividade elétrica pelo volume, conforme 

gráficos abaixo (Gráfico 25 e 26). 

Gráfico 25 – Resultados dos valores de concentração adimensionalizado em relação ao 

volume. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

 

Gráfico 26 – Resultados dos valores de concentração adimensionalizado em relação ao 

volume. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 
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Após observar as taxas de decaimento da concentração de STD e da CE com aumento 

do volume, nota-se que elas são bem próximas, com derivada da reta (coeficiente angular) 

para SDT de -0,0438L-1 e condutividade elétrica -0,0419L-1. A menor taxa de decaimento da 

condutividade elétrica pode ser explicada porque a composição da água é muito diversificada, 

e as maiores elevações da condutividade elétrica se dão para maiores concentrações de um 

único tipo de íon, logo, como não necessariamente houve aumento da concentração de um 

único íon com a redução do volume, a taxa de aumento da condutividade elétrica com a 

redução do volume deve ser ligeiramente menor quer do SDT, exatamente como observado. 

Destaca-se ainda que o coeficiente linear da equação é bem similar (1,88 para SDT e 1,79 

para CE), significando que eles possuem seu valor inicial adimensional próximo um do outro 

e uma relação linear de ambos. 

 

6.4 Verificação de atendimento à Legislação 

 

A verificação de atendimento à legislação em relação à Resolução CONAMA n° 

274/04, foi realizadas para salinidade, coliformes termotolerantes e pH: 

 Para Coliformes Termotolerantes foram obtidas 08 amostras para série de 2004 

a 2015, das quais se encontravam abaixo de 200 coliformes termotolerantes/100 

ml, sendo o valor máximo obtido em primeiro de março de 2011, no valor de 

110 coliformes/100ml, também abaixo do valor preconizado pela norma em seu 

artigo segundo, de 200 coliformes/ 100 ml para águas próprias excelentes. 

 Para salinidade é estabelecido o limite máximo de 0,5%o para águas doces, 

portanto o açude atendeu esse limite, pois a salinidade máxima foi em junho de 

2006, no valor de 0,2%o. 

 Para pH é estabelecido que este deve ser: 6 < pH< 9. Foram coletadas 19 

amostras com medição de pH, que variaram em 5,36 < pH amostras < 8,69. 

Neste caso, o pH ficou fora da faixa determinada pela resolução em outubro de 

2005 (pH = 5,36), estando na maioria dos casos com o pH na faixa de 8. 

Portanto pode-se concluir que na maior parte do tempo o açude atende a norma, 

sendo necessário mais coletas para análise mais aprofundada deste parâmetro. 

Em relação à legislação Resolução CONAMA n° 357/05, de enquadramento dos 

corpos d’água, será sugerido o enquadramento do açude na Classe III, levando em 
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consideração os atuais usos múltiplos do açude (vide Capítulo 4). Com base nessa 

classificação, as flutuações da qualidade de água com o tempo serão comparadas ao padrão de 

qualidade estabelecido pela Resolução n° 357/05 do CONAMA para corpos de água doce 

classe III. 

A sugestão de classificação do açude Patu em Classe III é justificada pelo atual uso no 

desenvolvimento de atividade de dessedentação de animais, que consiste em uma das 

prioridades de uso de água em caso de escassez, juntamente com abastecimento humano, 

segundo a lei n° 9433/97. Segundo a Resolução n° 357/05 do CONAMA, este tipo de uso se 

restringe a classes de corpos d’água Classe III (vide Quadro 4). Porém, no processo de 

enquadramento deverá ser discutida a classificação adequada do açude por meio de processos 

participativos, como por exemplo, participação do comitê de bacias, pois há possibilidade de 

divergências de uso no açude, já que o mesmo é utilizado para irrigação. A divergência, no 

caso, se refere a culturas comidas cruas, sem retirada da pele superficial, que só podem ser 

irrigadas por águas classificadas como Classe I, sendo que a classificação sugerida foi Classe 

III. Considerando a classificação do açude Patu sugerida, seguem as análises da qualidade 

atual, com os padrões estabelecidos para esta classe. 

Fósforo: Os valores de fósforo superaram valores estabelecidos pela legislação, à 

medida que o volume de água armazenada pelo açude reduz, representando a perda da 

qualidade de água do mesmo, pela menor capacidade de diluição do açude quando este 

apresenta menor volume, como pode ser observado no Gráfico27. 

 

Gráfico 27 – Fósforo no açude em relação ao Padrão estabelecido pela Resolução CONAMA 

357/05 para corpos d’água classe III e comparação com o volume do Açude Patu. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 
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Densidade de Cianobactérias: Da mesma forma que o fósforo, os valores de 

densidade de cianobactérias superaram o valor estabelecido na legislação, 50.000 células/ml 

no caso de uso das águas para dessedentação de animais e outros usos múltiplos (Classe III). 

Além disso, conforme capacidade de diluição do corpo d’água é reduzia, a densidade de 

cianobactérias aumenta, conforme Gráfico 28.  

Adicionalmente, algumas anomalias podem ser observadas no gráfico (circuladas em 

vermelho). Na primeira, a quantidade de volume armazenado pelo reservatório não 

corresponde ao grande aumento na quantidade de cianobactérias quando se compara aos 

outros períodos amostrados. Enquanto que na segunda anomalia, ocorre exatamente o oposto, 

apesar da grande redução do estoque do reservatório, não houve grande aumento na 

quantidade de cianobactérias. As possíveis causas destas anomalias são erros de amostragem 

ou devido a outros fenômenos no reservatório, como espécies herbívoras predadoras, 

qualidade da vazão afluente etc. 

 

Gráfico 28 – Densidade de cianobactérias no açude em relação ao Padrão estabelecido pela 

Resolução CONAMA 357/05 para corpos d’água classe III e comparação com o volume do 

Açude Patu. 

  

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 
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conforme a redução do volume de água no mesmo, conforme observado no Gráfico 29. 

Adicionalmente, o padrão exigido pela Resolução n°357/05 do CONAMA para corpos classe 

I é de 10 μg/l, 30 μg/l para classe II e 60 μg/l para classe III, sendo que 6 dos 11 valores 

amostrados para clorofila – a atenderam ao padrão estabelecido para classe II. 

 

Gráfico 29 – Clorofila - a no açude em relação ao Padrão estabelecido pela Resolução 

CONAMA 357/05 para corpos d’água classe III e comparação com o volume do Açude Patu. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

 

Tanto para sólidos dissolvidos totais (SDT), como para Nitrogênio Amoniacal, as 

amostras coletadas atenderam o padrão preconizado pela resolução de enquadramento. Desse 

modo, em relação aos parâmetros comparados com o padrão da resolução, nota-se que o 

Programa de Efetivação do açude Patu deverá estabelecer controles mais rígidos para estes 

parâmetros que superam o preconizado em lei, e conter propostas de gestão específicas, que 

envolvam maior controle destes parâmetros, como por exemplo, admitir menor aporte de 

fósforo pelo esgoto tratado nas cidades ou indústrias que lancem seus efluentes no açude, bem 

como deverão controlar rigorosamente a quantidade de cianobactérias no açude e na água 

tratada pelas ETAs que utilizam água bruta do açude Patu como insumo, a fim de garantir 

condições de potabilidade para a população abastecida pela água. Além disso, o pH deverá ser 

mais controlado, com maior número de amostras, pois ele saiu da faixa permitida pela 

legislação 274/04, para balneabilidade, ou então a gerência da COGERH deverá estabelecer 

controles mais rígidos em relação às atividades de contato primário, casos estas se 

desenvolvam, a fim de proteger a população. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Os resultados mostram que há flutuação da qualidade de água do açude por conta da 

variação de seu volume, devido aos aspectos climáticos na região semiárida onde está inserido 

o açude Patu, e consequente redução da capacidade de diluição, quando o açude reduz o 

volume devido à períodos mais secos, e melhoria da qualidade para maiores volumes.  

A partir da modelagem realizada para um constituinte qualquer, considerando hipótese 

de mistura completa, e simplificações do balanço hídrico do reservatório, considerando 

constituinte conservativo, notou-se que a condutividade elétrica, e principalmente, os sólidos 

dissolvidos totais apresentaram comportamento sazonal similar ao modelado. Os sólidos 

dissolvidos são um reflexo da quantidade de íons dissolvidos (que conferem condutividade 

elétrica), e de outras substâncias orgânicas dissolvidas como ácidos húmicos, fúlvicos, 

aminoácidos, carboidratos etc. Conclui-se que seu comportamento é relativamente 

independente de reações biológicas (considerada desprezível no modelo adotado) e de saídas 

por evaporação, já que seu comportamento sazonal foi muito similar ao comportamento do 

constituinte modelado. Desse modo, pode-se concluir que o comportamento dos sólidos 

dissolvidos totais é determinado principalmente pela presença de íons principais e substâncias 

conservativas, e que para este constituinte a modelagem realizada simplifica e traduz bem o 

que acontece na realidade do açude. Além disso, a condutividade elétrica apresenta também 

uma boa relação com o constituinte modelado, não tanto quanto os sólidos dissolvidos totais, 

que pode ser explicado pelo fato de que em águas naturais não se espera uma relação direta 

entre condutividade e sólidos dissolvidos, devido à ampla variedade de substâncias 

dissolvidas. Logo, o efeito de conservação dos íons no aumento da condutividade foi em parte 

camuflado. 

Outra observação interessante foi na análise adimensional das taxas de variações dos 

parâmetros de qualidade de água do açude. Nota-se que a taxa é praticamente a mesma (com 

ordem de grandeza de 0,04 e 0,05mg/l²) para os parâmetros analisados (fósforo, nitrogênio, 

clorofila – a, condutividade elétrica e sólidos dissolvidos totais). Neste aspecto, seriam 

interessantes estudos futuros que encontrassem uma equação da concentração em função da 

variação do volume através de métodos analíticos, a fim de determinar o valor da taxa 

encontrada empiricamente neste trabalho. 
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Outro impacto do clima através da redução do volume do açude Patu foi a tendência 

dos parâmetros de qualidade ultrapassarem os padrões admitidos pela Resolução CONAMA 

n°357/2005. O que sugere maiores desafios, principalmente em regiões com balanço hídrico 

desfavorável, no que se refere ao alcance e manutenção dos padrões admitidos para cada 

classe de corpos de água doce, já que a qualidade da água dos reservatórios fica sujeita a 

variabilidades, decorrentes do período seco e chuvoso em cada ano. 

Cabe destacar que a análise admitiu os padrões de potabilidade para açude classe III, 

porém, sugere-se nova análise, adotando o açude como classe II, pois após segunda análise da 

legislação, notou-se que, apesar de um dos fundamentos da Política Nacional de Recursos 

Hídricos ser o uso prioritário da água na dessedentação de animais e abastecimento humano 

em caso de escassez, a PNRH estabelece que o enquadramento visa assegurar a qualidade da 

água compatível com os usos mais exigentes a que forem destinadas (Art. 9°), e no caso de 

haver irrigação de culturas mais exigentes quanto a qualidade de água, seria necessário 

reclassificar o açude de acordo com os usos mais restritos, como preconizado na PNRH. 

Melhores resultados, em termos de consistência e análises mais completas poderiam 

ter sido obtidos se houvesse uma série de dados mais completa e menos espaçada dos 

parâmetros estudados, com mais análises de perfilamento do açude, e coletas periódicas que 

admitissem a comparação entre a variação dos parâmetros nos meses mais chuvosos 

(fevereiro a maio) e os mais secos (agosto a outubro) de um mesmo ano. A melhoria da 

qualidade dos dados se daria por meio de mais análises por parâmetro, com períodos fixos 

melhor definidos. 

Para observação de padrões de variação da concentração de constituintes com o 

volume, seria interessante o estudo de mais açudes do semiárido cearense, permitindo 

comparações entre eles para o mesmo período. A modelagem de um constituinte de referência 

para substância conservativa para cada um e a análise adimensional da variação das 

concentrações dos parâmetros com o volume, resultando em taxas semelhantes, poderiam 

significar a tendência de variações similares da qualidade do açude com a variação de seu 

volume, e isso seria importantíssimo nos estudos de modelagem de qualidade de água de 

açudes, no sentido de permitir a avaliação da capacidade de autodepuração de efluentes em 

épocas secas em corpos d’água e definição de padrões de lançamento dos efluentes 

considerando as características do clima semiárido. 
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Considerando também que a análise limnológica do açude Patu se baseou apenas no 

ponto de amostragem com mais dados de coleta, mais próximo do reservatório, das adutoras 

de água bruta e na camada eufótica, (PTU-01, a 0,3m), seria interessante uma análise mais 

holística dos dados do reservatório, que pudesse levar em consideração todos os pontos de 

amostragem, e as diferentes regiões limnéticas, em termos de profundidade, essa análise mais 

global pode ser atingida através da análise de componente principal, e estudos utilizando esta 

ferramenta estatística poderiam de certa forma contrabalancear a carência de dados em cada 

ponto. 
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