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1  CARACTERÍSTICAS  DOS  RESERVATÓRIOS  E  PROCESSOS  FÍSICOS 

DOMINANTES

Um reservatório é um corpo de água artificial (de natureza antrópica) formado por 

uma barreira ou outra estrutura de engenharia que armazena água para controle de 

cheias,  navegação,  recriação,  geração  de  energia  e/ou  fornecimento  de  água. 

Muitas vezes os reservatórios são tratados, na literatura, como lagos. A diferença é 

que o lago é um corpo d'água natural formado por processos geológicos (Ji, 2008).  

Neste documento,  assim como na literatura, reservatórios e lagos serão tratados 

como um mesmo ambiente, apesar de sua origem.

As dimensões físicas de um reservatório interagem com fatores meteorológicos e 

edáficos  para  determinar  a  natureza  deste  como  um  ambiente,  e  a  de  seus 

habitantes (Porto et al, 1991). A morfometria de um corpo d’água tem relação com o 

balanço  de  nutrientes,  a  estabilidade  térmica  da  coluna  d’água,  a  produtividade 

biológica e os processos de circulação e dispersão de organismos (Panosso et al., 

1995 apud Fantin-Cruz et al, 2008).

As principais  características  físicas  que  definem a morfometria  de  um lago  são: 

profundidade, comprimento, largura, área (tanto da área superficial quanto a área de 

drenagem) e volume.

A área de drenagem ( ) é a área plana inclusa entre os divisores topográficos do 

lago, também chamada bacia de drenagem ou bacia hidrográfica;

A área superficial ( ) é um parâmetro morfométrico extremamente importante, pois 

a energia solar entra no ambiente aquático através da superfície do lago, além de 

interferir em outros parâmetros como veremos a seguir;

O  perímetro ( )  constitui  a linha de intercessão da terra com a água (que pode 
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variar em lagos efêmeros);

A pista consiste na linha que conecta os pontos mais remotos de um corpo d’água, 

sem nenhuma interrupção (como ilhas), no mesmo sentido do vento predominante. 

Este parâmetro fornece a influência do vento sobre a coluna d’água. Pistas de vento 

muito  longas  possibilitam geração  de  ondas  maiores,  que  podem,  por  exemplo, 

ressuspender o sedimento do fundo;

A profundidade máxima ( ) é determinada pela maior profundidade encontrada 

para o corpo d’água, obtida através de medições;

A profundidade média ( ) é obtida através fórmula:

A  profundidade relativa indica  o grau de estabilidade de um corpo d’água e é 

expressa como porcentagem do diâmetro médio do corpo d’água, segundo a fórmula 

(Landa & Mourgués-Schurter, 2008):

O volume pode ser obtido através da fórmula:

Obtendo-se  os  fatores  morfométricos  citados  acima,  pode-se  obter  o  Índice  de 

Desenvolvimento de Margem (também conhecido como Índice de desenvolvimento 

do  perímetro),  o  Fator  de  Envolvimento e  o  Índice  de  Desenvolvimento  do 
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Volume, explicados a seguir:

O Índice de Desenvolvimento de Margens (IDM) é um importante caracterizador 

da forma do reservatório. O IDM relaciona o perímetro das margens ao comprimento 

da circunferência de um círculo com área igual à da superfície do lago, pela seguinte 

expressão:

O menor valor possível é 1,0 e corresponde a um lago circular – geralmente formado 

por  impacto  de  meteorito  ou  atividade  vulcânica.  O  lago  Montezuma  Well,  no 

Arizona-EUA, formado pelo impacto de um meteorito, tem forma quase circular com 

=1,04. O lago Baikal na Sibéria-URSS, de forma alongada, tem =3,4.

O reservatório de Tucuruí, no Pará, tem  =21, na cota de 72 metros (Pereira, 

Tassin e Mouchel, 1990 apud Porto et al, 1991). Lagos sinuosos, que apresentam 

maiores  extensões  de  margem (e  um  maior)  costumam apresentar  maiores 

possibilidades de desenvolvimento de comunidades.

O Fator de Envolvimento constitui a relação entre a área da bacia de drenagem ( ) 

e área da lagoa ( ).  No geral, quanto maior o Fator de Envolvimento, menor a 

capacidade de diluição do sistema aquático em relação ao material transportado a 

partir da bacia (Léllis, 2006).

O Índice de Desenvolvimento do Volume pode ser obtido através da fórmula:
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Outra característica física muito importante em um lago é o tempo de residência ou 

tempo de retenção hidráulica. O tempo de residência indica o intervalo de tempo 

em que uma determinada massa de água permanece no lago ou reservatório desde 

a sua chegada até a sua saída. Este termo também pode ser definido como o tempo 

necessário para esvaziar um reservatório, se todas as entradas do lago cessassem.

O tempo de residência pode ser definido através da seguinte expressão:

onde é o volume do lago e a vazão afluente.

Este parâmetro é de fundamental importância na determinação da qualidade das 

águas. Um alto tempo de residência não necessariamente indica um lago grande: 

como este parâmetro é determinado pela razão entre volume e vazão afluente, um 

lago pequeno com uma vazão muito baixa pode apresentar um tempo de residência 

bastante alto.

O  cálculo  de  tempo  de  residência  representa  uma  condição  teórica  média.  Por 

exemplo, os reservatórios de Tucuruí e Balbina têm tempos de residência médios 

iguais a 45 dias e 1 ano, respectivamente. No entanto, o tempo de residência efetivo 

é variável e subordinado às condições reais de entrada e saída de água.

O tempo de residência efetivo  afeta diretamente:  a)  a  reciclagem e acúmulo  de 

nutrientes no sedimento e na água; b) o crescimento do fitoplâncton, que, em geral, 

requer tempo de residência de 2 a 3 semanas; c) o crescimento e desenvolvimento 

de macrófitas; d) a concentração e acúmulo de elementos químicos no reservatório; 

e) e o próprio estado trófico do reservatório (Porto el al, 1991).
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1.1 Estratificação

A estratificação constitui-se em um acomodamento de camadas de fluido ao longo 

da direção vertical, em decorrência de gradientes de densidade. Esses gradientes 

de densidade podem ser provocados principalmente por gradientes de temperatura. 

No entanto, podem também ocorrer devido a gradientes de concentração de sólidos 

dissolvidos ou em suspensão (Porto et al, 1991).

A ocorrência de estratificação permite identificarmos três zonas verticais:

• epilímnio: camada superior onde a temperatura é geralmente constante;

• metalímnio: logo abaixo, onde ocorre o máximo gradiente de temperatura;

• hipolímnio: se estende até o fundo do lago.

Para  melhor  compreensão  da  ocorrência  de  zonas  verticais  em  lagos  e 

reservatórios, a Figura 1 apresenta um modelo hipotético.

Figura 1 - Exemplo hipotético da ocorrência de estratificação térmica.
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Fonte: Nota do autor

Para fins de modelagem matemática, admite-se ordinariamente a existência de duas 

grandes camadas: o epilímnio e o hipolímnio, sendo a termoclina o plano horizontal 

que se separa.
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A estratificação térmica em lagos e reservatórios ocorre devido ao balanço de calor 

entre a água armazenada e as contribuições externas. Estas contribuições incluem 

radiação solar e atmosférica, troca condutiva de calor entre a atmosfera e a água, e 

o calor dos tributários. O lago emite calor de volta para a atmosfera por radiação da 

superfície. Perde-se, ainda, calor por evaporação, por condução e através de vazões 

defluentes.

Os processos de aquecimento e resfriamento ocorrem na camada superficial, que é 

relativamente fina e, se não houver mistura vertical para desfazer o gradiente de 

calor, ocorrerá estratificação térmica.

Outras  funções  de  força  que  influem  diretamente  na  natureza  da  estratificação 

térmica e de densidade são o vento e a precipitação (Porto et al, 1991).

Para representar a estabilidade térmica de um ambiente há um parâmetro conhecido 

como  Resistência  Térmica  Relativa (RTR).  Quanto  maior  seu  valor,  maior  a 

estabilidade térmica do ambiente, o que indica a resistência à circulação vertical. 

A RTR  é  calculada  através  da  relação  entre  as  diferenças  de  densidade  entre 

superfície e fundo e um valor arbitrado de 0,008 (diferença de densidade entre as 

temperaturas  de 5  e  4  º  C).  A  Figura  2 ilustra  as  variações de temperatura  na 

superfície e no fundo de um lago (painel esquerdo) e a variação da RTR (painel 

direito) durante vários meses de coleta (Von Sperling, 2004).
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Figura 2 - Variações de temperatura (painel esquerdo) e da RTR (painel direito) durante 

diversos meses de coleta.

Fonte: Von Sperling (2004).

Estudos de Tundisi (1977 apud Porto et al, 1991) na represa da Usina do Lobo, em 

São Paulo, indicaram a dominância do vento e da precipitação sobre a ocorrência da 

estratificação.

No reservatório  da  represa de Volta  Grande foi  observada a  destruição total  da 

estratificação,  com mistura  completa e consequente isotermia,  uma hora após o 

início de ventos acima de 10 m/s (Tundisi, 1984 apud Porto et al, 1991).

Os lagos naturais e artificiais podem ser classificados, com relação ao processo de 

estratificação térmica  ou de densidade,  numa das  seguintes  situações,  podendo 

variar sazonalmente (Porto et al, 1991):

• Reservatórios  misturados  verticalmente,  com  temperatura  e  densidade 

praticamente uniformes, na direção e profundidade;

• Reservatórios com fraca estratificação térmica e de densidade, caracterizados 

por isotermas sujeitas a um perceptível gradiente longitudinal, no sentido entrada-

saída;

• Reservatórios com estratificação térmica ou de densidade bastante marcadas, 

caracterizadas  por  isotermas  horizontais.  São  lagos  geralmente  profundos  e  a 

estratificação é permanente ou semipermanente.

O  Número  de  Froude  Densimétrico reúne  as  características  estratificação  e 
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morfometria do lago e constitui-se no principal parâmetro utilizado para classificar os 

reservatórios. O Número de Froude Densimétrico relaciona as forças de inércia às 

forças gravitacionais tendentes a manter a estabilidade densimétrica (Porto et al,  

1991) e pode ser definido pela seguinte expressão:

: comprimento do reservatório;

: vazão através do reservatório;

: profundidade média;

: volume do lago;

: densidade da água na superfície;

: aceleração da gravidade;

: gradiente médio de densidade ( ).

é adimensional, por isso pode-se utilizar qualquer sistema de unidades coerentes.

1.2 Transporte e Mistura

Adaptado de Porto et al (1991)

Os  processos  de  transporte  e  mistura  nos  lagos  e  reservatórios  estão  muito 

relacionados aos fenômenos da estratificação térmica (ou de densidade):

• Em reservatórios completamente misturados, o escoamento ocorre de forma 

similar ao escoamento em rios (com velocidades bastante reduzidas).

• Nos  reservatórios  estratificados  a  distribuição  de  velocidades  depende  de 

como ocorre a estratificação: as águas afluentes tendem a mover-se em camadas 

de  densidades  semelhantes.  Ao  atingir  a  sua  profundidade  de  equilíbrio  o 
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escoamento se espalha lateralmente. A essas correntes dá-se o nome de correntes 

de densidade.

As correntes de densidade podem ocorrer em qualquer profundidade e a sua 

localização pode ser um fator importante na determinação da qualidade das 

águas no lago ou reservatório (se o afluente apresenta alta concentração de 

silte, por exemplo, ou for anóxico).
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2 PARÂMETROS DE INTERESSE NO ESTUDO DE RESERVATÓRIOS

Neste  capítulo  tem-se  como  objetivo  identificar  os  aspectos  conceituais 

determinantes na dinâmica dos ambientes lênticos. Eles encontram-se separados 

em: Características Físicas da Água, Caracterização Química da Água e Aspectos 

Biológicos.

2.1 Características Físicas da Água

2.1.1 Temperatura e Densidade

A temperatura exerce uma grande influência nos processos biológicos, nas reações 

químicas e bioquímicas que ocorrem na água e também em outros processos como 

a solubilidade dos gases dissolvidos (Porto et al, 1991).

A temperatura determina os tipos de organismo que poderão viver nos ambientes 

aquáticos, uma vez que cada espécie (de peixes,  zooplâncton, fitoplâncton, etc.) 

possui faixas de temperatura nas quais consegue sobreviver (USGS, 2012), além de 

faixas ótimas para sua reprodução.

A solubilidade dos gases decresce e a dos sais minerais cresce com o aumento da 

temperatura da água (Porto et al, 1991). Águas quentes, por exemplo, aprisionam 

menos  oxigênio  dissolvido  do  que  águas  frias,  e  podem  não  conter  oxigênio 

dissolvido suficiente para a sobrevivência de diferentes espécies aquáticas (USGS, 

2012).

Dado o alto calor específico da água, os corpos d’água são excelentes reguladores 

térmicos.

Calor  específico:  quantidade de calor necessária,  medida em calorias,  para 

que 1 g de água aumente em 1ºC sua temperatura. O calor específico da água 
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pura é 1 cal/gºC a 14,5ºC.

A variação da densidade da água com a temperatura apresenta uma anomalia que 

traz  diversas  vantagens  ao  ecossistema:  a  densidade  da  água  atinge  seu  valor 

máximo aos 4ºC, ainda no estado líquido, fazendo com que, quando passa para o  

estado sólido, apesar de mais fria, flutua. Em lagos essa estrutura de variação de 

densidade com a temperatura será responsável por padrões de circulação bastante 

característicos (Porto et al, 1991).

A temperatura é muito importante no estudo de lagos e reservatórios. No verão, a 

camada superior do lago se torna mais quente do que as camadas inferiores. Como 

a água quente é menos densa que a água fria, esta camada mais quente se mantém 

na superfície do lago. No inverno, a superfície de um lago pode ser tornar muito fria. 

Se isso ocorrer, a camada superficial se tornará mais densa que as camadas mais 

profundas, e a água superficial “mergulha” para o fundo do lago.

A  variação  da  temperatura  em  lagos  e  reservatórios  depende  da  localização 

geográfica  dos  mesmos.  Em  regiões  quentes,  a  superfície  do  lago  dificilmente 

alcançará  temperaturas  tão  frias  que  façam  a  camada  superficial  “afundar”.  No 

entanto, em regiões com invernos frios, podem ocorrer estratificações e as camadas 

podem se inverter (USGS, 2012).

Em lagos rasos de clima tropical há geralmente um ciclo diário de variação: durante 

o dia ocorre a estratificação pelo aquecimento da camada superficial e, à noite, tem-

se a desestratificação pela ação dos ventos e do resfriamento da camada superior,  

ocorrendo a mistura total a cada 24 horas (Porto et al, 1991).

A estratificação térmica dos lagos tropicais (ainda que relativamente fraca) é 

uma  característica  permanente  ou  semipermanente,  devido  as  altas 

temperaturas dessas regiões:

A variação da densidade da água de 29ºC para 30ºC é 7 vezes maior que a 
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sua  variação  de  6ºC  para  7ºC.  Essa  particularidade  pode  ser  observada, 

analisando-se  a  equação  que  relaciona  densidade  ( ),  em  kg/m³,  à 

temperatura absoluta ( ), em ºK (Porto et al, 1991):

A Figura 3 ilustra um caso de um lago localizado em uma região fria, onde pode ser 

observada a variação da temperatura do lago ao longo do tempo. Verifica-se que, 

por volta de maio, a temperatura superficial do lago começa a aquecer (tons verdes) 

e continua aquecendo durante todo o verão (agosto/setembro no hemisfério norte).

Durante o verão, a massa menos densa (mais quente) de água se mantém apenas 

na  superfície  do  lago  e  não  ocorre  mistura  com as  águas  mais  profundas.  Em 

meados de outubro, a temperatura começa a baixar e se torna mais densa que a 

água do fundo, o que gera a mistura entre as camadas.

Figura 3 – Exemplo da variação de temperatura de um lago ao longo do tempo.

Fonte: Disponível em : www.waterontheweb.org.

A barra lateral  esquerda indica a profundidade (em metros),  a escala de cores indica a  

temperatura (em °C) e o eixo x representa o tempo.

2.1.2 Turbidez e Transparência

A turbidez e a transparência são medidas relacionadas à concentração de material 
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particulado em suspensão na coluna d’água.

A  turbidez  é  a  alteração  da  penetração  da  luz  provocada  por  partículas  em 

suspensão: plâncton, bactérias, argilas e silte em suspensão, fontes de poluição que 

lançam material fino e outros (Porto et al, 1991).

A transparência mede a extinção da luz, indicando a distância que um raio de luz 

consegue penetrar na coluna d’água. De acordo com Porto et  al  (1991),  quando 

maior a transparência, maior a produtividade do ecossistema.

O instrumento utilizado para medir a transparência da água é o disco de Secchi: 

consiste de um disco de 20 cm de diâmetro, divididos em quatro partes com as 

cores preto e branco. O disco é mergulhado na água até que não seja mais possível 

enxergá-lo e esta é a profundidade Secchi - um importante parâmetro no estudo de 

lagos, pois indica a profundidade na qual já se atingiu 95% da luz que penetra na 

água.

A zona eufótica - a zona de luz onde a fotossíntese é possível - corresponde a 

aproximadamente 3 vezes a profundidade Secchi

2.1.3 Condutividade

A condutividade  é  a  capacidade  da  água  de  transmitir  a  corrente  elétrica  e  é 

determinada pela presença de substâncias dissolvidas, que se dissociam em ânions 

e  cátions.  A  unidade  utilizada,  no  Sistema  Internacional  de  Unidades,  é  o 

microSiemens/cm.

Para uma dada concentração iônica, a condutividade aumenta com a temperatura. 

Estas variações diferem para cada íon e concentração, mas pode-se dizer que para 

um aumento de 1ºC na temperatura da solução, corresponderá um acréscimo de 2% 

na condutividade (Hem, 1985 apud Porto et al, 1991).
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A água pura no estado líquido possui condutividade elétrica baixa. À medida que 

cresce  a  concentração  iônica,  a  condutividade  da  solução  cresce.  Existe  boa 

correlação entre valores de condutividade e concentração iônica da solução para um 

único tipo de soluto.

Como as águas naturais não são soluções simples, não há uma relação direta entre 

condutividade  e  concentração  de  sólidos  dissolvidos  totais.  Estas  águas  contêm 

ampla  variedade  de  substâncias  dissociadas  e  não  dissociadas.  A  relação 

condutividade e sólidos dissolvidos totais só será bem definida em águas naturais de 

determinadas regiões onde há predominância de determinado íon.

A condutividade das águas superficiais e subterrâneas é bastante variada, podendo 

ser baixa em locais onde a precipitação é pobre em solutos e a litologia local é 

formada por rochas resistentes ao intemperismo, até valores bem altos, no caso da 

água do mar (Porto et al, 1991).

2.1.4 Cor

A cor da água resulta dos processos de decomposição da matéria orgânica (Von 

Sperling,  2005).  Pode-se,  ainda,  haver  cor  devido  à  presença  de  alguns  íons 

metálicos como ferro e manganês, plâncton, macrófitas e despejos industriais.

Águas  superficiais  podem  parecer  ter  cor  devido  ao  material  em  suspensão 

(turbidez).  No  entanto,  essa  coloração  é  denominada  aparente,  porque  é,  na 

verdade, resultado da reflexão e dispersão da luz nas partículas em suspensão.

A cor  real  é  devido  ao  material  dissolvido  e  coloides.  As  substâncias  que  mais 

frequentemente adicionam cor a águas naturais são os ácidos húmicos.

A diferenciação entre a cor verdadeira e a cor aparente se deve ao tamanho das 

partículas. No geral, partículas com diâmetro acima de 1,2 µm causam turbidez, já 
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na categoria de coloides e substâncias dissolvidas, causam cor (Porto et al, 1991).

A  cor  pode  ser  determinada  por  espectrofotometria  quando  é  expressa  pelo 

comprimento  de  onda  dominante  na  transmissão  da  luz,  em  um  aparelho 

denominado espectrofotômetro. Águas naturais possuem cor que varia entre 0 e 200 

unidades pois, acima disso, já seriam águas de brejo ou pântano com altos teores 

de  matéria  orgânica  dissolvida  (Hem,  1985  apud  Porto  et  al,  1991).  Coloração 

abaixo de 10 unidades quase não é perceptível.

De acordo com a Portaria  n°  2.914,  de 12 de dezembro de 2011 (Ministério  da 

Saúde, 2011), a cor aparente para fins de consumo humano (potabilidade) tem valor 

máximo permitido (VMP) de 15 uH (unidade Hanzen).

2.1.5 Sólidos

Todas as impurezas da água (com exceção dos gases dissolvidos) contribuem para 

a carga de sólidos presentes nos corpos d’água. Os sólidos podem ser classificados 

de acordo com seu tamanho e características químicas.

Quanto  ao  tamanho,  podem  ser  classificados  em:  (a)  sedimentáveis;  (b)  em 

suspensão;  (c)  coloides;  e  (d)  dissolvidos.  Na  prática,  a  classificação  é  feita 

separando-se os sólidos apenas em dois grupos: em suspensão e dissolvidos. Os 

sólidos  em  suspensão  podem  ser  sedimentáveis  ou  não  sedimentáveis.  Os 

sedimentáveis são os que se depositam quando se deixa a amostra de água em 

repouso. Os sólidos dissolvidos incluem os coloides e os efetivamente dissolvidos. A 

separação entre sólidos em suspensão e dissolvidos pode ser realizada através da 

utilização de uma membrana filtrante com poro igual a 1,2 µm. As partículas retidas 

são consideradas em suspensão e, as que passam, dissolvidas.

Quanto à caracterização química, os sólidos podem ser classificados em voláteis e 

fixos. Sólidos voláteis se volatizam a temperaturas inferiores a 65ºC.
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Em águas naturais, a concentração de sólidos dissolvidos totais em amostras de 

águas  superficiais  podem  dar  ideia  das  taxas  de  desgaste  das  rochas  por 

intemperismo.  Em  regiões  com  altos  índices  pluviométricos,  mas  com  rochas 

insolúveis como o granito, o escoamento superficial apresentará baixos valores de 

sólidos dissolvidos totais. Pode-se caracterizar a litologia da região através dos íons 

mais frequentemente presentes na água.

A salinidade também está incluída como sólidos dissolvidos totais (usualmente é a 

parte fixa dos sólidos dissolvidos) (Porto et al, 1991).

2.1.6 Salinidade

A salinidade é a medida da quantidade de sais que existem em um massa de água. 

É definida como a quantidade total de sólidos contida em um quilograma de água. 

Os  principais  íons  responsáveis  pela  formação  de  sais  são  o  sódio,  cálcio, 

magnésio, potássio, cloretos, sulfatos e bicarbonatos.

De acordo com a Resolução nº 357, de 17 de março de 2005 (CONAMA, 2005), são 

adotadas as seguintes definições:

• Águas doces: águas com salinidade igual ou inferior a 0,5‰.

• Águas salobras: águas com salinidade superior a 0,5‰ e inferior a 30‰.

• Águas salinas: águas com salinidade igual ou superior a 30‰.

Assim  como  a  temperatura,  a  salinidade  afeta  a  densidade  da  água,  sendo 

diretamente proporcionais, ou seja, quanto maior a salinidade de uma massa d’água, 

maior será sua densidade.

2.2 Caracterização Química da Água

As  variáveis  químicas  são  parâmetros  muito  importantes  na  caracterização  da 

qualidade das águas. Através delas podemos (Porto et al, 1991):
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• classificar o grau de contaminação e origem dos principais poluentes;

• classificar o conteúdo mineral da água;

• definir os tipos de carga e principais fontes de substâncias tóxicas;

• avaliar  o  equilíbrio  bioquímico  necessário  para  a  manutenção  da  vida 

aquática.

A qualidade química da água pode ser avaliada (Porto et  al,  1991) por:conteúdo 

orgânico; força iônica; gases dissolvidos; existência de nutrientes relacionados com 

a produtividade primária; presença de micronutrientes e metais traços; presença ou 

ausência de compostos orgânicos sintéticos (defensivos agrícolas, solventes, etc.); 

conteúdo radioativo.

2.3 Oxigênio Dissolvido

O oxigênio dissolvido (OD) é de essencial importância para os organismos aeróbios. 

De acordo com Porto et al (1991), todos os organismos vivos dependem de uma 

forma ou outra do oxigênio para manter  os processos metabólicos de produção, 

energia e de reprodução.

O oxigênio é um gás pouco solúvel em água. Em águas poluídas, a quantidade de 

oxigênio dissolvido é menor que em condições naturais. A razão de saturação de O2 

em água poluída e água limpa é de 0,80.

Em corpos d’água, as medidas de OD são vitais para a manutenção de condições 

oxidantes (aeróbias) para degradar a matéria orgânica e para manter, por exemplo, 

o  fósforo no sedimento de lagos (Porto  et  al,  1991).  Durante a estabilização da 

matéria  orgânica,  as  bactérias  fazem  uso  do  oxigênio  nos  seus  processos 

respiratórios, podendo causar redução da sua concentração no meio. Dependendo 

da magnitude deste fenômeno, podem morrer diversos seres aquáticos, inclusive 

peixes  (Von  Sperling,  2005).  Na  ausência  de  OD no  fundo  de  lagos,  dosam-se 

nitratos, que servirão como fonte de OD para bactérias facultativas, mantendo-se 
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assim condições oxidantes junto aos sedimentos.

De acordo com Von Sperling (2005), a solubilidade do OD varia com a altitude e a 

temperatura. Ao nível do mar, a temperatura de 20ºC, a concentração de saturação é 

de 9,2 mg/L (miligramas por  litro).  Quando ocorrem valores de OD superiores à 

saturação, significa que deve haver presença de algas fotossintetizantes. Já quando 

ocorrem  valores  bem  inferiores,  deve  haver  presença  de  matéria  orgânica 

(provavelmente esgotos).

A manutenção de níveis adequados de OD é essencial à aquicultura, por exemplo, 

pois a grande maioria dos consumidores numa cadeia ecológica são estritamente 

aeróbios (Porto et al, 1991). Com OD em torno de 4-5 mg/L morrem os peixes mais 

exigentes; com OD igual a 2 mg/L praticamente todos os peixes estão mortos; com 

OD igual a 0 mg/L tem-se condições de anaerobiose.

2.4 Avaliação do Conteúdo Orgânico

Adaptado de Porto et al (1991)

A matéria orgânica existente na água pode ser de origem natural ou antropogênica. 

O conteúdo  de  matéria  orgânica  de  uma água,  seja  natural  ou  introduzido  pelo 

homem, pode ser estimado através dos seguintes parâmetros:

• Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)

• Demanda Química de Oxigênio (DQO)

• Carbono Orgânico Total (COT)

• Sólidos Suspensos Voláteis (SSV)

Demanda  Bioquímica  de  Oxigênio (DBO)  –  Avalia  a  quantidade  de  Oxigênio 

Dissolvido (OD) em mg O2/l,  que será consumida pelos organismos aeróbios ao 

degradarem a matéria orgânica.
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O teste é realizado à temperatura de 20ºC durante 5 dias no escuro, sem fonte 

externa de OD. Por durar 5 dias, os resultados são expressos em termos de 

DBO5, a 20ºC. Após esse tempo, 67 a 75% da DBO última é satisfeita, para a 

maioria dos esgotos domésticos. A DBO remanescente é a diferença entre a 

DBO última e a DBO exercida ao final de certo tempo.

Os organismos inicialmente utilizam o  OD para  transformar o  carbono em  e 

posteriormente para transformar compostos nitrogenados em nitritos e nitratos.

A DBO nitrogenada ocorre após 10 dias de teste, em média. Pode ser muito 

importante em ambientes lênticos, formado por rios poluídos.

Através da DBO se estima a carga orgânica de corpos d’água, de efluentes, e as 

necessidades de aeração para degradá-la em estações de tratamentos de esgotos.

Demanda Química de Oxigênio (DQO) – É outro teste indireto de medida, pelo 

qual  se  avalia  a  quantidade  de  OD  (mg  O2/l)  consumido  em  meio  ácido  para 

degradar a matéria orgânica, biodegradável ou não.

O teste  tem duração  de  2  a  3  horas.  Existem interferentes  como nitratos, 

piridinas  e  compostos  reduzidos  de  ferro  que  podem mascarar  o  teste  de 

águas naturais. Este teste tem sido empregado principalmente para operação 

de sistemas de tratamento de efluentes e para caracterização de efluentes 

industriais.

Carbono Orgânico Total (COT) – Estima a quantidade de carbono orgânico (mg/l) 

existente numa amostra líquida (sem distinguir se é matéria biodegradável ou não).

O tempo de duração do teste é de cerca de 2 minutos, consistindo um dos 

métodos em queimar a matéria orgânica a 900ºC com oxigênio puro e detectar 

o gerado por espectrofotometria de infravermelho.
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Outro método consiste em oxidar a matéria orgânica a frio e detectá-la por 

ultravioleta.  Este  teste  tem  sido  mais  utilizado  para  monitorar  águas 

superficiais e subterrâneas, pelo potencial formador de metanos halogenados.

Sólidos Suspensos Voláteis (SSV) – São utilizados na caracterização de amostras 

líquidas e sólidas para verificar a possibilidade de degradação anaeróbia dos sólidos 

em suspensão. Tem sido empregado para efluentes, lodos de estação de tratamento 

de esgoto e, mais recentemente, para estimar o conteúdo de sedimentos de fundo 

em corpos d’água (Nedwell e Brown, 1982 apud Porto et al, 1991).

Algumas considerações (Porto et al, 1991):

• Águas naturais com DQO > 10 mg/l  não são propícias à vida aquática em 

ambientes lênticos;

• Águas cristalinas tem teor de COT entre 1 e 3 mg/l;  amostras filtradas de 

efluentes de lagoas de estabilização, tratando esgoto doméstico, têm teores médios 

de 5 mg/l; águas da chuva contém, em zonas rurais, de 4 a 7 mg/l;

• A relação DQO/DBO para esgotos tem que ser menor que 5,0 a 7,0 para 

considerá-lo biodegradável. Em águas naturais, esta relação pode variar entre 7,0 e 

20,0 dependendo do teor de óleos e graxas, detergentes, resíduos fenólicos, ácidos 

húmicos naturais, etc.;

• Relações de COT/DBO variando entre 3 a 10 mostram que a matéria orgânica 

existente num determinado corpo d’água é muito pouco biodegradável;

• Se  a  relação  SSV/DBO  for  entre  10  a  30,  pode  indicar  que  os  sólidos 

orgânicos, para serem degradados, necessitarão de grandes tempos de detenção 

(digestão anaeróbia, por exemplo, no fundo de corpos d’água).

2.5 pH

O pH (potencial hidrogeniônico) representa a concentração de íons hidrogênio H+ , 

fornecendo a condição de acidez, neutralidade ou alcalinidade da água. A faixa de 

variação do pH é de 0 a 14, sendo 7 a condição neutra, condição ácida quando o pH 
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é menor que 7, e condição básica quando o pH é maior que 7 (Von Sperling, 2005).

Além de afetar os organismos aquáticos, uma mudança no pH pode, por exemplo, 

indicar um aumento da poluição ou outro fator ambiental.

O pH é, na verdade, uma medida da quantidade relativa de hidrogênios livres (H+) e 

íons hidroxilas na água (OH-). Águas que possuem mais íons de hidrogênio livres 

são consideradas ácidas, enquanto que as que possuem mais íons hidroxila são 

básicas:

O pH da água determina a  solubilidade (quantidade que pode ser  dissolvida  na 

água)  e  disponibilidade  biológica  (quantidade  que  pode  ser  utilizada  pela  vida 

aquática) de constituintes químicos como nutrientes (fósforo, nitrogênio e carbono) e 

metais pesados. Por exemplo, além de afetar a quantidade e qual a forma do fósforo 

mais  abundante  na  água,  o  pH também determina  se  os  organismos  aquáticos 

podem utilizá-lo. No caso dos metais pesados, o grau de solubilidade determina sua 

toxicidade. Os metais tendem a ser mais tóxicos em pHs baixos (USGS, 2012). A 

Figura 4, abaixo, ilustra a escala do pH e exemplifica algumas medidas de pH para 

substâncias conhecidas:
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Figura 4 – Escala do pH com exemplos de substâncias conhecidas.

Fonte: Disponível em:  http://www.ufrrj.br/institutos/it/de/acidentes/ph.htm.

A variação do pH pode ocorrer devido à fatores  naturais:  dissolução de rochas, 

absorção de gases da atmosfera, oxidação da matéria orgânica e fotossíntese; ou 

origem  antropogênica:  despejos  domésticos  (oxidação  da  matéria  orgânica)  e 

despejos industriais (por exemplo, lavagem ácida de tanques).

Em termos de corpos d’água, valores elevados ou baixos podem ser indicativos da 

presença de efluentes industriais. Valores elevados de pH também costumam estar 

associados à proliferação de algas (Von Sperling, 2005).

De acordo com a Resolução nº 357, de 17 de março de 2005 (CONAMA, 2005), são 

adotadas as seguintes definições:

• Para águas doces, admitem-se valores de pH oscilando entre 6,0 a 9,0;

• Para águas salinas admitem-se valores de pH oscilando entre 6,5 e 8,5 (não 
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devendo haver mudança do pH natural maior que 0,2 unidade).

• Para  águas salobras, admitem-se valores de pH oscilando entre 6,5 e 8,5, 

para as classes 11 e 22, e entre 5,0 e 9,0 para a classe 33.

2.6 Nitrogênio

O  nitrogênio  é  um  dos  elementos  mais  importantes  no  metabolismo  dos 

ecossistemas aquáticos  (Esteves,  1998).  É  utilizado  pelos  organismos  aquáticos 

para a produção de moléculas complexas necessárias ao seu desenvolvimento, tais 

como aminoácidos, ácidos nucleicos e proteínas (Fragoso et al, 2009), este último 

constituindo um dos componentes básicos da biomassa.

O nitrogênio é encontrado nos ambientes aquáticos em diversas formas: nitrato (

), nitrito ( ), amônia ( ), íon amônio ( ), óxido nitroso ( ), nitrogênio 

molecular  ( ),  nitrogênio  orgânico  dissolvido  (peptídeos,  aminoácidos,  etc.), 

nitrogênio orgânico particulado (fitoplâncton, zooplâncton, bactérias e detritos), etc.

O  e  o  têm  grande  importância  nos  ecossistemas  aquáticos,  pois 

representam  as  principais  fontes  de  nitrogênio  (inorgânico)  para  os  produtores 

primários.

Os produtores podem também assimilar formas orgânicas como ureia, aminoácidos, 

etc. Estes compostos formam o grupo denominado nitrogênio orgânico dissolvido. 

Somente  quando  a  concentração  das  formas  inorgânicas  atinge  valores  muito 

1 Águas destinadas: (a) à recreação de contato primário, conforme resolução CONAMA n° 274, de 
2000; (b) à proteção das comunidades aquáticas; (c) à aquicultura e à atividade de pesca; (d) ao 
abastecimento para consumo humano após tratamento convencional ou avançado e (e) 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, e à irrigação de parques, jardins, campos de esporte e 
lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto.

2 Águas destinadas à pesca amadora e à recreação de contato secundário.

3 Águas destinadas à navegação e à harmonia paisagística.
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baixos, as formas orgânicas começam a ser aproveitadas (Esteves, 1998).

O ciclo do nitrogênio é apresentado no capítulo a seguir.

2.7 Fósforo

O  fósforo  tem  grande  importância  nos  sistemas  biológicos,  pois  participa  em 

processos fundamentais do metabolismo dos seres vivos. Costuma ser o principal 

fator limitante na produtividade de águas continentais. Ainda, costuma ser o principal 

responsável  pela  eutrofização4 desses  ecossistemas.  Todo  fósforo  presente  em 

águas naturais, seja na forma iônica ou complexada, encontra-se sob a forma de 

fosfato.

O fosfato pode ser  encontrado nas seguintes formas:  fosfato particulado,  fosfato 

orgânico dissolvido, fosfato inorgânico dissolvido, fosfato total  dissolvido e fosfato 

total. Do ponto de vista limnológico, todas as formas são importantes. No entanto, o 

fosfato inorgânico dissolvido é a principal forma assimilada pelos vegetais aquáticos 

(Esteves, 1998).

O ciclo do fósforo é apresentado no capítulo a seguir.

4 A eutrofização será explicada mais adiante.
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3 ASPECTOS BIOLÓGICOS

3.1 Clorofila-a

As clorofilas são pigmentos esverdeados que contêm um anel de porfirina, um anel 

estável em torno do qual os elétrons são livres para migrar. Por este motivo, o anel  

ganha e  perde elétrons facilmente  e  pode  formar  elétrons organizados  e  outras 

moléculas. Desta forma que a clorofila captura a energia da luz solar.

Existem diversos tipos de clorofila, sendo que a mais importante é a clorofila a. Esta 

molécula  transforma  os  elétrons  energizados  em  moléculas  responsáveis  pela 

fabricação de açúcares e esta transformação denomina-se fotossíntese.

A  análise  dessa  variável  em  ecossistemas  aquáticos  continentais  também 

representa  de maneira  indireta  o  grau de eutrofização de lagos e  reservatórios, 

sendo inclusive, juntamente com a transparência da água e o Fósforo total, um dos 

parâmetros que compõem o Índice de Estado Trófico (IET), proposto por Carlson e 

modificado por Toledo et. al. (1983).

3.2 Fitoplâncton

Fitoplâncton  é  o  conjunto  de  organismos  aquáticos  microscópicos  que  têm 

capacidade fotossintética e que vivem à deriva, flutuando na coluna d’água (Figura

5). Acredita-se que o fitoplâncton seja responsável pela produção de cerca de 98% 

do oxigênio da atmosfera terrestre (Fragoso et al, 2009).

Existem  variações  da  composição  específica  e  da  densidade  das  comunidades 

fitoplanctônicas ao longo do ano.

Esteves (1998) indica alguns fatores que podem influenciar a distribuição vertical e 

horizontal do fitoplâncton: (a) densidade específica dos organismos; (b) herbivoria; 

(c) ondas internas; (d) fluxo da água; (e) radiação solar; (f) bentos; (g) temperatura 
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da água; (h) ondas; (i) turbidez.

Estes  organismos  encontram-se  na  base  da  cadeia  alimentar  dos  ecossistemas 

aquáticos,  pertencendo ao nível  trófico  dos produtores  e servindo de alimento  a 

organismos maiores (Fragoso et al, 2009), como o zooplâncton.

Figura 5- Fitoplâncton 

Fonte: Disponível em: http://www.infoescola.com/biologia/fitoplancton/.

3.3 Zooplâncton

Zooplâncton  é  um  termo  genérico  para  um  grupo  de  animais  que  habitam, 

principalmente,  a  coluna  d’água.  O  zooplâncton  possui  papel  fundamental  na 

dinâmica de um ecossistema aquático, especialmente na ciclagem de nutrientes e 

no  fluxo  de  energia.  O  zooplâncton  de  água  doce  caracteriza-se  pela  baixa 

diversidade (ao contrário do fitoplâncton, cuja diversidade no ambiente lacustre é 

maior que no marinho).

O zooplâncton é formado, principalmente por protozoários (flagelados, sarcodinas e 

O conteúdo deste material pode ser reproduzido desde que citada a fonte.  31



ciliados) e grupos metazoários. Destacam-se os Rotíferos, Cladóceros e Copépodos 

e larvas de dípteros (insetos) da família Chaoboridae. Os copépodos representam a 

maior biomassa dentre todos os grupos zooplanctônicos de água doce  (35-50%). 

Podem, ainda, ser encontradas outras formas, como vermes, cnidários e larvas de 

moluscos (Esteves, 1998).

3.4 Macrófitas

As macrófitas aquáticas são vegetais que retornaram do ambiente terrestre para o 

aquático durante sua evolução e  apresentam grande capacidade de adaptação e 

grande amplitude ecológica.

As  macrófitas  aquáticas  podem  ser  classificadas  conforme  seu  tipo  ecológico, 

sendo:  (a)  emersas,  (b)  com  folhas  flutuantes,  (c)  submersas  enraizadas,  (d) 

submersas livres e (e) flutuantes. Esses grupos podem estar distribuídos de forma 

organizada e paralela à margem, formando um gradiente de distribuição da margem 

para o interior do lago: começando pelas macrófitas emersas, em seguida as de 

folhas  flutuantes,  até  as  submersas  enraizadas.  No  entanto,  alguns  fatores 

ambientais  (como  turbidez  da  água  e  vento)  podem  favorecer  o  crescimento 

heterogêneo dos diferentes grupos.

As macrófitas aquáticas tem grande influência no metabolismo dos ecossistemas 

aquáticos continentais, devido:

• Realizam o efeito de "filtro", sedimentando grande parte do material de origem 

alóctone e, consequentemente, reduzindo a turbulência da água;

• São de fundamental importância na ciclagem de nutrientes, principalmente as 

enraizadas, pois absorvem os nutrientes das partes profundas do sedimento (onde 

não estariam disponíveis para as outras comunidades) e os liberam para a coluna 

d'água através da excreção ou durante a decomposição da biomassa - efeito de 

bombeamento;

• Por  apresentar  alta  taxa  de  produtividade  primária,  principalmente  as 

emersas, podem constituir a principal comunidade produtora de matéria orgânica do 
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ecossistema;

• São  de  fundamental  importância  na  cadeia  de  herbivoria  e  detritívora  de 

muitas espécies animais;

• Diversos organismos as utilizam como substrato e como refúgio, até mesmo 

para a desova de peixes;

• Desempenham  importante  papel  na  produção  de  nitrogênio  assimilável, 

através da sua associação com bactérias e algas fixadores de nitrogênio (Esteves, 

1998).

Mais  informações  sobre  fitoplâncton,  zooplâncton  e  macrófitas  podem  ser 

obtidas em: Fundamentos da Limnologia - Esteves, 1998.

3.5 Eutrofização

De  acordo  com Esteves  (1998),  eutrofização  é  o  aumento  da  concentração  de 

nutrientes nos ecossistemas aquáticos, principalmente fósforo e nitrogênio, que tem 

como consequência o aumento da produtividade destes ecossistemas.

Porto et  al  (1991) descreve que a eutrofização faz parte do processo natural  de 

envelhecimento  dos  lagos,  devido  à  adição  de  nutrientes,  ou  seja,  que  ocorre 

independentemente de atividades humanas. Esse processo pode ser denominado 

eutrofização  natural,  um  processo  lento  e  contínuo  que  resulta  do  aporte  de 

nutrientes trazidos pelas chuvas (Esteves, 1998).

No entanto, é comum ocorrer a eutrofização prematura de muitos lagos devido à 

poluição: a crescente urbanização e o desenvolvimento de atividades agrícolas têm 

acelerado  o  processo  que  ocorreria  naturalmente.  Esse  processo  antropogênico 

gera  um  excesso  de  matéria  orgânica,  que  é  superior  à  capacidade  de 

decomposição  do  sistema  (Porto  et  al,  1991),  e  nestes  casos  chamamos  de 

eutrofização artificial (Esteves, 1998).
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Uma das consequências da eutrofização é o crescimento exagerado de organismos 

aquáticos autotróficos (fitoplâncton) e macrófitas.

Dentre os efeitos da eutrofização, Von Sperling (2005) cita:

• Problemas estéticos e recreacionais, devido a frequentes florações das algas, 

crescimento  excessivo  da  vegetação,  distúrbios  com mosquitos  e  insetos,  maus 

odores (eventuais) e mortandade de peixes (eventuais);

• Condições anaeróbias no fundo do corpo d’água: o aumento da produtividade 

(devido ao aumento de nutrientes) eleva a concentração de bactérias heterotróficas 

(que  se  alimentam  da  matéria  orgânica  das  algas  e  outros  micro-organismos 

mortos), consumindo o oxigênio dissolvido no meio líquido. As condições anaeróbias 

levam a condições redutoras: o ferro e o manganês encontram-se na forma solúvel 

(trazendo  problemas  de  abastecimento  de  água);  o  fosfato,  também  na  forma 

solúvel, representa uma fonte inerte de fósforo para as águas; o gás sulfídrico pode 

causar problemas de toxicidade e maus odores;

• Eventuais condições anaeróbias no corpo d’água como um todo: em períodos 

de mistura total da massa do reservatório ou em ausência da fotossíntese (período 

noturno),  dependendo  do  grau  de  crescimento  das  bactérias,  pode  ocasionar 

mortandade de peixes e compostos reduzidos em toda a massa líquida;

• Toxicidade por amônia, levando a mortandade de peixes: durante períodos de 

elevada fotossíntese, o pH se eleva, e a amônia passa para sua forma livre (NH3) – 

tóxica aos peixes – em vez de sua forma ionizada que não é tóxica (NH4
+);

• Com  a  eutrofização  e  assoreamento,  aumenta  o  acúmulo  de  matérias  e 

vegetação e o lago torna-se cada vez mais raso, podendo se converter a um brejo 

ou área pantanosa.

Uma forma de classificar os corpos d'água em diferentes graus de trofia, ou seja, 

avaliar a qualidade da água quanto ao enriquecimento por nutrientes e seu efeito 

relacionado ao crescimento excessivo das algas ou ao aumento da infestação de 

macrófitas aquáticas, é através do Índice do Estado Trófico (IET).

O conteúdo deste material pode ser reproduzido desde que citada a fonte.  34



Nesse índice, os resultados são calculados a partir dos valores de fósforo, já que 

este  nutriente  atua  como  o  agente  causador  do  processo.  Através  do  IET  são 

classificados os seguintes estados tróficos (ANA, 2012):

Tabela 1 - Classificação Estados Tróficos

Valor do IET
Classes de 

Estado Trófico
Características

= 47 Ultraoligotrófico

Corpos  d'água  limpos,  de  produtividade  muito 

baixa  e  concentrações  insignificantes  de 

nutrientes que não acarretam em prejuízos aos 

usos da água.

47 < IET = 52 Oligotrófico

Corpos d'água limpos, de baixa produtividade, em 

que  não  ocorrem  interferências  indesejáveis 

sobre os usos da água, decorrentes da presença 

de nutrientes.

52 < IET = 59 Mesotrófico

Corpos d'água com produtividade intermediária, 

com possíveis implicações sobre a qualidade da 

água, mas em níveis aceitáveis, na maioria dos 

casos.

59 < IET = 63 Eutrófico

Corpos d'água com alta produtividade em relação 

às  condições  naturais,  com  redução  da 

transparência,  em geral  afetados por  atividades 

antrópicas,  nos  quais  ocorrem  alterações 

indesejáveis  na  qualidade  da  água  decorrentes 

do  aumento  da  concentração  de  nutrientes  e 

interferências nos seus múltiplos usos..
63 < IET = 67 Supereutrófico Corpos d'água com alta produtividade em relação 

às  condições  naturais,  de  baixa  transparência, 

em geral afetados por atividades antrópicas, nos 

quais  ocorrem  com  frequência  alterações 

indesejáveis  na  qualidade  da  água,  como  a 

ocorrência  de  episódios  florações  de  algas,  e 

interferências nos seus múltiplos usos.
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> 67 Hipereutrófico

Corpos d'água afetados significativamente pelas 

elevadas  concentrações  de  matéria  orgânica  e 

nutrientes, com comprometimento acentuado nos 

seus  usos,  associado  a  episódios  florações  de 

algas  ou  mortandade  de  peixes,  com 

consequências indesejáveis  para seus múltiplos 

usos, inclusive sobre as atividades pecuárias nas 

regiões ribeirinhas.
Fonte; ANA, 2012

3.6 Micro-organismos Patogênicos

Adaptado de Von Sperling (2005)

Um corpo d'água receptor do lançamento de esgotos pode incorporar uma ampla 

gama de agentes transmissores de doenças. Esse fato pode não gerar impacto à 

biota, mas afeta usos do corpo d'água: abastecimento de água potável, irrigação e 

balneabilidade.

Assim,  é  de  fundamental  importância  conhecer  como se  comportam os  agentes 

transmissores de doenças em um corpo d'água, desde o seu lançamento até os 

locais de utilização.

Os  coliformes  e  outros  organismos  de  origem  intestinal  (representados  pelas 

bactérias e vírus), ao sair do trato intestinal humano - onde tem as condições ótimas 

para  o  seu crescimento  e  reprodução -  são  submetidos  à  condições  distintas  e 

tendem a decrescer em número, caracterizando o chamado decaimento.

Entre os fatores que contribuem para a mortalidade bacteriana, pode-se citar:

• Fatores físicos: luz solar, temperatura, adsorção, floculação e sedimentação;

• Fatores físico-químicos: efeitos osmóticos (salinidade), pH, toxicidade química 

e potencial redox;
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• Fatores biológicos e bioquímicos: falta de nutrientes, predação e competição.

A taxa  de  mortalidade bacteriana é  geralmente  estimada pela  Lei  de  Chick.  De 

acordo com essa lei, a taxa de remoção é diretamente proporcional à concentração 

de bactérias:

onde:

= número de coliformes (número mais provável em 100 ml)

= coeficiente de decaimento bacteriano (d-1)

= tempo (d)

A  fórmula  para  o  cálculo  da  concentração  de  coliformes  depende  do  regime 

hidráulico do corpo d'água. Em função das características do corpo d'água, pode-se 

adotar uma das fórmulas apresentadas na Figura 6.

Figura 6 - Fórmulas para o cálculo da contagem de coliformes em um corpo d'água.

Fonte: Von Sperling (2005).

A mortalidade  de microorganismos  em corpos d'água  distintos  está  associada  à 
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natureza  do  organismo  e  condições  do  meio  aquático,  o  que  leva  a  diferentes 

valores de :

• A mortalidade em águas naturais é mais rápida em latitudes tropicais do que 

nas temperadas;

• Rios turbulentos apresentam taxas mais rápidas do que cursos d'água mais 

lentos;

• Quanto maior a concentração de organismos, maior a taxa de remoção (a 

taxa de mortalidade é mais rápida em rios poluídos do que nos limpos).

As  bactérias  patogênicas  tendem  a  morrer  mais  rápido  do  que  as  do  grupo 

coliforme, o que representa certa segurança para os coliformes como indicadores de 

adequação sanitária de uma água. A Figura 7 representa esquematicamente este 

fenômeno.

Figura 7 - Comparação entre as taxas de decaimento de coliformes e de bactérias 

patogênicas.

Fonte: Von Sperling (2005).
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4 ASPECTOS  CONCEITUAIS  DETERMINANTES  NA  DINÂMICA  DOS 

AMBIENTES LÊNTICOS

4.1 Processos Hidrológicos

Os ecossistemas aquáticos e terrestres estão conectados pelo movimento da água, 

transportando materiais orgânicos e inorgânicos através de bacias de drenagem ou 

hidrográficas.

As  características  geológicas  governam  a  direção  do  movimento  e  o  tempo  de 

residência da água. A duração do contato com o solo e a microbiota influencia o 

conteúdo  de  sais  dissolvidos  e  de  compostos  orgânicos  na  água.  O  tipo  de 

vegetação e a composição do solo influenciam a composição e a quantidade de 

matéria orgânica que entra nos lagos e rios.

Os  processos  hidrológicos  fazem  parte  do  ciclo  hidrológico,  considerado  um 

intercâmbio  de  água  entre  grandes  reservatórios:  oceanos,  geleiras,  rios,  lagos, 

vapor d’água da atmosfera, águas subterrâneas e água retida nos seres vivos. A 

Figura 8 mostra um resumo dos processos hidrológicos que ocorrem nas bacias de 

drenagem (Fragoso et al, 2009).
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Figura 8 – Processos hidrológicos.

Fonte: USGS.

A seguir são apresentados os mais importantes processos hidrológicos do ciclo, que 

determinam o equilíbrio entre entrada e saída da água em uma bacia hidrográfica.

4.2 Escoamento

Adaptado de Fragoso et al (2009)

O escoamento, em bacias hidrográficas, é definido como o movimento das águas na 

superfície do solo, na interface entre a superfície e o interior do solo e no lençol  

subterrâneo.

Os  escoamentos  são  governados  principalmente  pela  ação  da  gravidade  e 

caracterizam-se por variáveis hidrológicas como velocidade e vazão, por exemplo.
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A estimativa do escoamento é feita por equações de conservação de massa, energia 

e quantidade de movimento, como veremos no capítulo a seguir.

O  escoamento  superficial  é  de  grande  importância,  pois  define  importantes 

elementos hidrológicos, tais como volume escoado e a vazão de enchente (cheia 

máxima). O primeiro é importante na determinação do armazenamento superficial e 

o segundo é utilizado para dimensionar obras de drenagem.

O escoamento superficial acontece quando existe uma combinação de fatores que 

influem sobre o fluxo da água em uma seção de um rio:

• Área e forma da bacia

• Conformação topográfica da bacia (declividade, depressões acumuladoras e 

represamentos naturais);

• Condições de superfície do solo (cobertura vegetal, áreas impermeáveis etc.) 

e  constituição  geológica  do  solo  (tipo  e  textura,  capacidade  de  infiltração, 

porosidade, condutividade hidráulica, natureza e disposição das camadas do solo);

• Obras para utilização e controle de água a montante (irrigação, drenagem 

artificial, canalização e retificação dos cursos de água).

4.3 Ciclos Biogeoquímicos

De  acordo  com  Fragoso  et  al  (1998),  os  ciclos  biogeoquímicos  representam  a 

movimentação natural de elementos químicos no ecossistema aquático. Eles têm 

um importante papel na dinâmica dos organismos aquáticos (componentes bióticos) 

e nas condições tróficas do ambiente (componentes abióticos).

A seguir são discutidos os mais importantes ciclos biogeoquímicos em ecossistemas 

aquáticos.
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4.4 Carbono

O ciclo  do  carbono  se  destaca  pela  sua  complexidade  e  abrangência.  Engloba 

desde a produção primária, passando por cadeias alimentares até fenômenos de 

sucessão biológica.

O carbono presente nos seres vivos aquáticos e nos compartimentos orgânicos e 

inorgânicos é, originalmente, proveniente da atmosfera e pode chegar ao ambiente 

aquático pela transferência de dióxido de carbono ( ) na interface ar-água, pela 

chuva, águas subterrâneas, decomposição e respiração de organismos.

O na água geralmente está combinado a outros compostos. A própria molécula 

da água reage facilmente com o , formando o ácido carbônico:

O ácido carbônico é um ácido fraco, que logo após sua formação sofre dissociação, 

formando íons de hidrogênio e bicarbonato:

A segunda dissociação dos íons bicarbonato ocorre formando íons de hidrogênio e 

carbonato:

Essas são  as  diferentes  formas  de carbono inorgânico  presentes  na  água e  as 

formas irão predominar conforme o pH do meio (Esteves, 1998).

Os seres fotossintetizantes fixam, por meio da fotossíntese, o carbono que retiram 
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do compartimento de carbono inorgânico dissolvido (CID) presente na água. Assim 

esses átomos de carbono passam a fazer parte das moléculas orgânicas. Durante a 

respiração, uma parte das moléculas orgânicas é degradada, e o carbono que as 

constituía é devolvido à água, novamente na forma de  (Fragoso et al, 2009).

Ainda de acordo com Fragoso et al (2009), o carbono presente na excreção e na 

mortalidade dos organismos aquáticos passa a fazer  parte do compartimento de 

carbono  orgânico  particulado  (COP)  e  carbono  orgânico  dissolvido  (COD). 

Organismos decompositores são responsáveis por transformar o COP em COD (o 

COD origina-se principalmente da decomposição de plantas e animais e a partir de 

produtos de excreção destes organismos (Esteves, 1998)).

O COD é então transformado em CID por  uma nova ação bacteriana,  processo 

denominado mineralização.

Parte do carbono retirado da água passa a constituir a biomassa dos organismos 

que  realizam  fotossíntese,  podendo  ser  transferida  aos  organismos  herbívoros 

(zooplâncton  herbívoro,  macroinvertebrados  bentônicos,  peixes  planctívoros  e 

onívoros). Nos herbívoros, parte do carbono contido nas moléculas orgânicas dos 

alimentos é liberada durante a respiração (Fragoso et al, 2009).

É  difícil  estimar  o  tempo  de  referência  do  carbono,  pois  ele  varia  muito  nos 

diferentes compartimentos em que se encontra: as plantas reciclam rapidamente o 

carbono para a atmosfera (< 70 anos); já os oceanos levam mais de 350 anos5 para 

devolver o carbono à atmosfera; ainda, os carbonatos levam de milhões a centenas 

de milhões de anos.

A Figura 9 apresenta diversos reservatórios do carbono e seus respectivos tempos 

de  residência  (nos  parênteses,  em  azul).  A  Figura  10 apresenta  o  tempo  de 

residência do carbono (em anos) em diversos compartimentos.

5 Os oceanos refletem uma média, que combina águas superficiais (de poucos meses há anos) a 
águas  profundas  (RT  de  200  a  400  anos)  -  na  média  as  águas  profundas  contam  mais  pois 
representam a maioria
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Figura 9 - Reservatórios, fluxos e tempos de residência do Carbono.

Fonte: Disponível em:  http://www.ess.uci.edu/~reeburgh/fig1.html

A idéia desta figura é ilustrar tempos de residência do carbono em diversos 

compartimentos. Os compartimentos, ou reservatórios, são apresentados em 

amarelo e sublinhados; os tempos de residência estão apresentados em azul dentro 

dos parênteses. 

Os tempos de residência variam de mais de milhões de anos (my = million years) 

para o querogênio, por exemplo; 5000 anos para DOC; de 10 a 100 anos para POC; 

aproximadamente 2000 anos para DIC; de 3 a 5 anos na atmosfera; menos de 1 ano 

para a biomassa oceânica.

• DIC = Carbono Inorgânico Dissolvido.

• POC = Carbono Orgânico Particulado.

• DOC = Carbono Orgânico Dissolvido
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Figura 10 - Estoque de carbono nos maiores compartimentos da terra e seus tempos de 

residência.

Fonte:  Disponível  em  : 

http://www.millenniumassessment,org/documents/document.281.aspx.pdf
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4.5 Nitrogênio

A modelagem do ciclo do nitrogênio na água e no sedimento é baseada no ciclo de 

carbono descrito anteriormente. Um esquema é ilustrado na Figura 11.

Por meio da fotossíntese, os seres fotossintetizantes fixam o nitrogênio inorgânico 

dissolvido  presente  na  água  (Fragoso  et  al,  2009).  O  fitoplâncton  vai 

preferencialmente  assimilar  íon  amônio  e  nitrato.  Se estes  dois  forem escassos, 

poderá, então, assimilar nitrito.  Em altas concentrações o nitrito é extremamente 

tóxico à maioria dos organismos aquáticos (Esteves, 1998).

Figura 11 - Esquema simplificado do ciclo do nitrogênio. 

Fonte: Disponível em: www.waterontheweb.org.

A nitrificação é um processo que produz nitratos a partir da oxidação do amoníaco. 

Esse  processo  é  realizado  por  bactérias  (nitrificantes)  em  dois  passos:  numa 
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primeira fase, o amoníaco é convertido em nitritos ( ) e numa segunda fase (por 

meio de outro tipo de bactérias nitrificantes), os nitritos são convertidos em nitratos (

).

Esses são absorvidos pela vegetação e transformados em compostos carbonados, 

para produzir aminoácidos e outros compostos orgânicos de nitrogênio.

O nitrogênio proveniente da excreção e da mortalidade dos organismos passa a 

fazer parte do compartimento de nitrogênio orgânico particulado (NOP) e nitrogênio 

orgânico dissolvido (NOD).

Organismos decompositores são responsáveis por transformar o NOP em NOD, e 

este é transformado em por meio da mineralização: a matéria orgânica morta é 

transformada em por intermédio de bactérias aeróbicas, anaeróbicas e alguns 

fungos.

Na desnitrificação o nitrogênio volta à atmosfera sob a forma de . Esse processo 

ocorre por meio de algumas espécies de bactérias em ambiente anaeróbico. Essas 

bactérias utilizam nitratos no lugar do oxigênio como forma de respiração, liberando 

nitrogênio em estado gasoso ( ).

Assim como no  ciclo  do  carbono,  parte  do  nitrogênio  retirado  da  água passa  a 

constituir  a  biomassa  dos  seres  fotossintetizantes,  podendo  ser  transferida  aos 

organismos  herbívoros  e  depois  aos  carnívoros.  Assim o  nitrogênio  (fixado  pela 

fotossíntese)  vai  passando  de  um  nível  trófico  para  outro,  enquanto  retorna 

gradativamente para a água e para a atmosfera,  em consequência da ação dos 

decompositores (que atuam em todos os níveis tróficos) (Fragoso et al, 2009).

Os reservatórios que apresentam o  como forma dominante apresentam longos 
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tempos de residência, como a atmosfera (14 milhões de anos) e o oceano (~20.000 

anos). Reservatórios onde o nitrogênio é fixo possuem curtos tempos de residência, 

como  solos  (~9  anos)  e  plantas  (~3  anos).  A  Figura  12 apresenta  diversos 

reservatórios do nitrogênio e seus respectivos tempos de residência.

Figura 12 - Reservatórios, fluxos e tempos de residência do Nitrogênio.

Fonte:  Disponível  em: 

http://www.millenniumassessment.org/documents/document.281.aspx.pdf

4.6 Fósforo

O fósforo é transportado pela rede de drenagem para o ecossistema aquático, e é 

proveniente de rochas sedimentares, ossos fossilizados, fertilizantes, detergentes e 

esgoto.

O fósforo proveniente da excreção e da mortalidade dos organismos faz parte do 
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compartimento de fósforo orgânico particulado (POP) e fósforo orgânico dissolvido 

(POD). Organismos decompositores transformam o POP em POD em através da 

mineralização. Através da fotossíntese os seres fotossintetizantes fixam o fósforo 

presente no compartimento inorgânico dissolvido na água ( ).

A  disponibilidade  de  fósforo  inorgânico  (PIP)  ocorre  devido  aos  processos  de 

adsorção e  dessorção,  os  quais  controlam  as  transformações  do  fósforo 

particulado para  e vice-versa. A adsorção depende de processos físicos (como 

tamanho  das  partículas  inorgânicas)  e  das  propriedades  químicas  do  material 

inorgânico  presente  na  água  (mineralogia,  tipo  e  estado  químico  dos  grupos 

funcionais); a dessorção é influenciada pelas condições geoquímicas do meio, como 

o pH e consumo por micro-organismos, entre outros.

Assim como no ciclo do carbono, parte do fósforo retirado da água passa a constituir  

a biomassa dos seres fotossintetizantes, podendo ser transferida aos organismos 

herbívoros  e,  consequentemente,  para  os  organismos  de  maior  nível  trófico 

(Fragoso et al, 2009).

Um esquema simplificado do ciclo de fósforo na água e no sedimento é ilustrado na 

Figura 14.

A Figura 13 apresenta diversos reservatórios do fósforo e seus respectivos tempos 

de residência.
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Figura 13 - Reservatórios, fluxos e tempos de residência do Fósforo.

Fonte:  Disponível  em: 

http://www.millenniumassessment.org/documents/document.281.aspx.pdf
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Figura 14 - Esquema simplificado do ciclo do fósforo.

Fonte: Disponível em: Disponível em:  www.waterontheweb.org.

4.7 Oxigênio Dissolvido

Durante  o  dia,  o  fitoplâncton  e  as  macrófitas  utilizam  o  dióxido  de  carbono  e 

transformam luz solar em energia por meio da seguinte relação (fotossíntese):

Nesse processo, o dióxido de carbono é assimilado e, convertido, junto com a água, 

em glicose, liberando oxigênio molecular. Essa reação requer a clorofila, presente 

nos cloroplastos, como um catalisador. O bioproduto desse processo é o oxigênio, 

que fica disponível para a respiração de organismos aquáticos (como zooplâncton, 
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macroinvertebrados e peixes).

Durante a respiração, o oxigênio é usado com um propósito similar ao dióxido de 

carbono  na  fotossíntese:  criar  energia  para  sustento  próprio.  O  bioproduto  do 

processo de respiração dos organismos aquáticos é o dióxido de carbono (que fica 

disponível para ser utilizado pela vegetação aquática).

Outro processo responsável pelo consumo de oxigênio dissolvido no meio, o qual 

converte amônio em nitrato, é chamado nitrificação, que pode ser representado por 

uma série de reações. Na primeira,  a bactéria do gênero Nitrosomonas converte 

amônio em nitrito:

Na segunda, a bactéria do gênero Nitrobacter converte nitrito em nitrato:

Além da presença de amônio na água, a nitrificação depende de fatores adicionais,  

tais como: (a) a presença de um número adequado de bactérias nitrificantes; (b) a 

alcalinidade da água, que tende a neutralizar o ácido que é produzido; e (c) oxigênio 

suficiente para a realização desse processo (maior que 1 mg/l) (Fragoso et al, 2009).

 

4.8 Processos Abióticos

São os componentes que não requerem a ação da biota aquática, mas que realizam 

funções vitais nas suas estruturas orgânicas. São todos os fatores químico-físicos do 

ambiente:  temperatura,  tipo  e  características  do  sedimento,  disponibilidade  de 

nutrientes essenciais para produção primária, salinidade, luz, fotoperíodo e acidez 

(ou alcalinidade).

Se houver uma modelagem eficiente dos processos abióticos ocorrerá uma melhor 
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aproximação  dos  processos  bióticos  e,  consequentemente,  do  fenômeno  de 

interesse (Fragoso et al, 2009).

4.9 Componentes Orgânicos e Inorgânicos na Água

Os  componentes  abióticos  são  divididos  em  dois  compartimentos:  água e 

sedimento.

Os  principais  componentes  abióticos  na  coluna  d’água  são:  matéria  inorgânica, 

matéria orgânica (detritos), fósforo adsorvido, PO4, NO3, NH4 e SiO2 dissolvido. As 

frações dissolvidas são disponíveis para o fitoplâncton e as macrófitas (Fragoso et 

al, 2009).

4.10 Componentes Orgânicos e Inorgânicos no Sedimento

A  camada  superficial  do  sedimento  consiste  em  matéria  particulada  (matéria 

orgânica e inorgânica) e nutrientes dissolvidos (PO4, NH4 e NO3), presentes nos 

poros do sedimento. A matéria inorgânica (areia, argila ou silte) não faz parte do 

ciclo  biológico,  mas  forma  a  base  do  sedimento  e  determina  a  capacidade  de 

adsorção  do  fósforo.  A  matéria  orgânica  é  dividida  em  refratária  (húmus)  e 

degradável (detritos). O detrito é a parte da matéria orgânica que faz parte do ciclo 

biológico, disponibilizando nutrientes.

Os modelos ecológicos costumam considerar a espessura da camada do topo do 

sedimento  como  constante,  onde  ocorre  parte  do  ciclo  de  nutrientes,  sendo 

importante  para  a  qualidade  da  água  e  bioprodução.  O  fósforo  inorgânico  é 

constituído por fósforo dissolvido na água intersticial e fósforo adsorvido na matéria 

orgânica. O nitrogênio inorgânico é composto por nitrato e amônio nos poros dos 

sedimentos (Fragoso et al, 2009).

4.11 Ressuspensão e Sedimentação
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Alguns sólidos suspensos na coluna d'água podem se depositar no fundo e passar a 

fazer parte dos sedimentos de fundo do corpo d'água: sedimentação.

Os fragmentos de matéria orgânica, detritos e algas são mantidos em suspensão 

pela  turbulência,  mas  devido  à  ação  da  gravidade,  irão  assentar  no  fundo  em 

períodos de estratificação. A ressuspensão de sedimentos depositados no fundo, 

sejam  orgânicos  ou  inorgânicos,  geralmente  ocorre  devido  à  turbulência,  e 

dependerá  da  morfologia  do  corpo  d’água,  das  condições  meteorológicas  e  do 

tamanho das partículas (Villa, 2005).

A ressuspensão dos sedimentos é função de diversos fatores.  O processo pode 

ocorrer com o vento transferindo a energia para a superfície da água. A quantidade 

da energia depende da velocidade do vento e da pista6.  A energia do vento cria 

ondas, que se movem, abaixo da superfície, em giros circulares. Esses giros podem 

causar estresse no fundo do corpo d'água, que levam à ressuspensão do sedimento, 

dependendo da magnitude destes giros e do tipo de sedimento de fundo (Chapra, 

1997).

De  acordo  com  Fragoso  (2009),  a  modelagem  dos  fluxos  de  ressuspensão  e 

sedimentação é geralmente aplicada a partículas de pequenas dimensões que são 

mais suscetíveis ao transporte na coluna d’água (partículas pequenas de matéria 

inorgânica,  detritos  e  fitoplâncton,  por  exemplo).  O  fluxo  vertical  de  partículas 

maiores de areia e húmus geralmente é desprezado, uma vez que essas partículas 

sedimentam rapidamente.

As taxas de ressuspensão são relacionadas com a velocidade e a direção do vento, 

ou, ainda, com a velocidade da água próximo ao fundo. A sedimentação geralmente 

é simulada por uma equação de primeira ordem. A velocidade de sedimentação é 

diferente para distintos componentes e depende das dimensões do lago.

6 A pista refere-se à ao comprimento de superfície de água exposta na direção que o vento sopra.
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