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RESUMO --- Este trabalho apresenta a caracterização físico-química do açude Cruzeta, localizado 
na região do Seridó, RN, com base nos perfis verticais de temperatura, pH, oxigênio dissolvido e 
condutividade elétrica. Os valores foram medidos a cada meio metro de profundidade, em cinco 
(05) pontos da bacia hidráulica do reservatório, com auxílio da sonda HYDROLAB (modelo DS – 
5), monitorados de setembro/2007 a maio/2008. Verificou-se estratificação térmica nos perfis de 
temperatura de todos os pontos no período chuvoso; O pH mostrou-se alcalino, mantendo-se acima 
de 8,0 por quase todo o período amostrado; No geral, a distribuição do oxigênio dissolvido indicou 
perfil do tipo clinogrado, com evidência de anoxia próximo ao sedimento no período chuvoso; A 
condutividade elétrica exibiu valores crescentes ao longo do período de estiagem, acompanhando a 
diminuição do volume de água no reservatório; A dinâmica do sistema se mostrou influenciada 
principalmente pelo regime de chuvas, podendo o açude Cruzeta ser caracterizado como um 
ambiente raso (Zmed < 3,0m), bem misturado, espacialmente homogêneo e classificado como 
polimítico quente. 

 
 
ABSTRACT --- This paper presents the physico-chemycal caracterization of Cruzeta reservoir, 
established in Seridó region, RN, based on vertical profiles of temperature, pH, dissolved oxygen 
and electrical conductivity. The values were measured every half meter deep, in five (05) sampling 
stations in the reservoir, using HYDROLAB sondes (model DS-5), monitored from 
September/2007 to May/2008. It was verified a thermal stratification in the temperature profiles of 
all stations in the rainy season; pH presents alkaline, remaining above 8.0 for almost entire sampled 
period. In general, the distribution of dissolved oxygen indicates a clinograd profile, with evidence 
of anoxia near sediments during the rainy season. The electrical conductivity showed increasing 
values during the drought season, concurrently a decrease in the water volume. The system dynamic 
was mainly influenced by the rainfall regime, and the Cruzeta reservoir can be characterized as a 
shallow environment (Zmed <3.0 m) well mixed, spatially homogeneous and so classified as a 
warm polimictic. 
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1 - INTRODUÇÃO 

No semi-árido brasileiro, caracterizado como região periodicamente assolada por severas 

secas, as ações do governo se fizeram necessárias desde o início do século XX, com a criação, em 

1909, da Inspetoria de Obras contra as Secas – IOCS, depois transformada, em 1909, em Inspetoria 

Federal de Obra contra as Secas – IFOCS e, finalmente, em 1945, em Departamento Nacional de 

Obras contra as Secas – DNOCS, que se dedicou à implantação de uma infra-estrutura hidráulica de 

açudes e canais (VIEIRA, 2003). 

Este quadro conduziu nos últimos 100 anos na Região o desenvolvimento de um dos maiores 

programas de construção de açudes do mundo. Mais de 70 mil açudes foram construídos, os 

maiores, cerca de 1000 açudes, pelo poder público e os pequenos e médios, pela iniciativa privada 

(MOLLE & CARDIER, 1992). 

A construção de açudes no semi-árido brasileiro foi vital para a sua ocupação e 

desenvolvimento de atividades econômicas, capaz de aumentar a resistência do homem à seca, 

através do suprimento de água para abastecimento humano, dessedentação de animais, produção 

agrícola irrigada e desenvolvimento da piscicultura. 

Entretanto, o padrão de distribuição espacial da água disponível no semi-árido não coincide 

com a distribuição dos locais onde existem necessidade de seu consumo, e a infra-estrutura para 

encaminhar a água para as localidades mais secas é bastante precária (MOURA, 2007).  

Deve-se considerar ainda que, com surgimento de novas necessidades de consumo do homem, 

que se incrementam a cada ano, aumenta também a demanda pelo uso da água, elevando os 

conflitos pelo uso da água, com conseqüente diminuição da oferta em termos de qualidade e 

quantidade (CARVALHO et al, 2002). 

De acordo com BRANCO (1999), os ecossistemas aquáticos são essencialmente abertos, pois 

trocam energia e matéria com o ambiente, sofrendo alterações de diferentes tipos em virtude dos 

usos do solo e das atividades antrópicas desenvolvidas nos ecossistemas terrestres adjacentes. 

Além dos fatores antrópicos, as mudanças climáticas podem alterar drasticamente as 

propriedades hidrológicas de lagos e reservatórios tais como a estrutura térmica, que influencia 

diretamente a dinâmica dos organismos aquáticos (CARPENTER et al., 1992).  

A mistura vertical da coluna d’água influencia a distribuição de íons e partículas em 

suspensão, exercendo controle dominante na estrutura e sucessão da comunidade algal 

(REYNOLDS, 1984), sendo que o regime de estratificação de um reservatório constitui-se em um 

dos mais importantes fatores hidroclimáticos que regulam os processos bióticos em um ecossistema 

lacustre ( LEWIS, 1995).  
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Figura 01 - Localização da bacia hidrográfica do açude Cruzeta na bacia do Seridó. 

Diante do exposto, este trabalho apresenta a caracterização de um reservatório típico do semi-

árido nordestino, com base nos perfis verticais de temperatura, pH, oxigênio dissolvido e 

condutividade elétrica, monitorados ao longo do período chuvoso e de estiagem. 

 

2 – MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 – Área de Estudo 

2.1.1 – A bacia hidrográfica do açude Cruzeta 

A bacia hidrográfica do açude Cruzeta (Figura 01), está inserida na bacia do rio Seridó, sendo 

limitada pelos paralelos 06°03’ e 06° 25’ Sul e os meridianos 36° 35’ e 36° 57’ Oeste. O rio São 

José, seu rio principal, é um afluente pela margem direita do rio Seridó que por sua vez é afluente 

pela margem esquerda do rio Piranhas-Açu. A área da bacia do açude Cruzeta mede 1.010 km² com 

um perímetro de 157 km, o que fornece um valor do Índice de Gravelius (coeficiente de 

compacidade) Kc = 1,3 e compreende terras dos municípios de: São Vicente com 415 km² (41,1%); 

Florânea 311 km² (30,8%); Cruzeta 230 km² (22,8%); Acari 49 km² (4,8%) e Currais Novos 5 km² 

(0,5%) (GUIMARÃES Jr.et al., 2000). 

 

 Na bacia do açude Cruzeta o curso sazonal das precipitações é caracterizado pela 

concentração da pluviosidade em poucos meses. O regime pluviométrico observado na bacia é do 
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tipo tropical, com a estação das chuvas ocorrendo no verão austral, indo de janeiro a junho, com o 

máximo ocorrendo em março e abril. Entretanto, o início e término da estação chuvosa apresentam-

se de forma bastante aleatória, e mesmo no período de estiagem podem ocorrer chuvas. Segundo 

Guimarães Jr. et.al., (2002) a precipitação anual média na bacia do açude Cruzeta é de 585,1 mm 

(com desvio padrão de 265,5 mm) com base no período observado de 1936 a 1985. 

 Dados de precipitação mensal acumulada medidos na estação climatológica de Cruzeta 

encontram-se apresentados na Figura 02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02 – Precipitação mensal acumulada (2007 e 2008 até o mês de junho) e 
média mensal acumulada no período 1921 – 2006 da estação meteorológica de 
Cruzeta (Fonte: EMPARN - dados não publicados). 

 

A região da bacia do açude Cruzeta caracteriza-se por altas taxas de evaporação, o que 

acarreta perdas significativas das reservas acumuladas e contribuem para o déficit hídrico da bacia. 

A evaporação média é de 3.323 mm, com base nas medições realizadas em Tanque Classe A 

(MELO, 2002). 

 Em escala anual, a insolação na região se situa em torno de 2.893 horas, sendo os meses de 

menor insolação àqueles correspondentes ao período chuvoso, devido à presença da nebulosidade. 

Os terrenos que compõem a bacia hidrográfica do açude Cruzeta são predominantemente de 

formação cristalina pré-cambriana, com intrusões de rocha plutônicas e filosianas. Essas rochas sob 

influência do clima foram submetidas a uma grande erosão no passado que proporcionou um 

sistema de drenagem denso. Os solos da bacia são na sua maior parte das classes Brunos não 

Cálcicos e Litólicos Eutróficos (ARAÚJO, 2007). 
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2.1.2 – O açude Cruzeta 

O açude Cruzeta foi projetado em 1910 e sua construção foi iniciada em 1920, tendo sido 

concluída em 1929 pelo barramento do Riacho São José no ponto de coordenadas geográficas dado 

pela Latitude 06°24’32” S e Longitude 36°48’01” W.  

Com uma capacidade de 29.878.500 m3, o açude foi construído com objetivo de promover a 

convivência do homem com a seca, sendo o IFOCS (Inspetoria Federal de Obras Contra a Seca) 

hoje DNOCS, o órgão responsável na época. Em 1984 o reservatório sofreu uma ampliação onde 

foram acrescentados cerca de 50 cm na parede e nos vertedouros ficando com capacidade máxima 

de acumulação de 35.000.000 m3. 

A barragem do açude Cruzeta tem 880 m de extensão, medido pelo coroamento, construída 

em solo compactado do tipo seção homogênea, com altura máxima de 15 m. A área da bacia 

hidráulica é de 8,44 km² e o volume da reserva intangível (volume morto) é de 2.990.000 m³ 

(DNOCS, 2005). 

O açude possui potencial disponibilidade de acumulação hídrica, sendo de vital importância 

para o abastecimento da cidade de Cruzeta, atendimento às demandas de irrigação do perímetro 

irrigado (localizado à jusante da bacia do reservatório), pesca, recreação e dessedentação de 

animais, além das captações difusas para irrigação de pequenas áreas de culturas de vazantes 

(MELO, 2002). 

A Figura 03 apresenta a evolução volumétrica do reservatório no período de janeiro de 1995 a 

maio de 2008. 

 

 

Figura 03 – Evolução volumétrica do açude Cruzeta, 1995 – 2008. (Fonte: DNOCS). 
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2.1.3 – Metodologia 

Para a obtenção dos dados, foi realizado o monitoramento do reservatório no período de 

setembro de 2007 a maio de 2008,  através da perfilagem da coluna d’água com auxílio da sonda 

HYDROLAB (modelo DS – 5) para a medição dos parâmetros: pH, condutividade elétrica, 

oxigênio dissolvido e temperatura a cada meio metro de profundidade até 0,5m acima do sedimento 

de fundo, em cinco (05) pontos ao longo da bacia hidráulica do reservatório (Figura 04), e cujas 

coordenadas geográficas encontram-se descritas na Tabela 01.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponto de Coleta Latitude  Longitude  

Ponto 1 06° 23’ 56,6” S 36° 47’ 17,5” O  
Ponto 2 06° 23’ 39,7” S 36° 47’ 35,2” O 
Ponto 3 06° 24’ 20,9” S 36° 47’ 33,7” O 
Ponto 4 06° 24’ 34,7” S 36° 47’ 43,0” O 
Ponto 5 06° 23’ 14,4” S 36° 47’ 34,4” O 

Tabela 01 – Coordenadas geográficas das Estações Amostrais. 

Figura 04 – Localização das Estações Amostrais no açude Cruzeta. 
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3 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1 – Resultados 

 A temperatura do reservatório apresentou altos valores durante todo o período pesquisado, 

com médias (± 1 desvio padrão) na superfície e próximo ao fundo de 28,32°C (± 1,92) e 26,71°C (± 

0,96), respectivamente. A diferença máxima de temperatura entre superfície e fundo da coluna 

d’água (4,57°C) foi observada no mês de abril/08 no ponto 03. 

 Os perfis de temperatura de todos os pontos de medição mostraram períodos de 

estratificação térmica (considerando como critério um gradiente de temperatura >0,3°C.m-1, 

segundo  Hambright et al., 1994) nos dias 10 e 28 nov/07; 26 mar/08; 10 e 22 abr/08, com formação 

de termoclina superficial (geralmente entre 1 e 2 m), podendo-se considerar os primeiros metros 

como limite entre epilímnio e hipolímnio para todo o reservatório. Nos demais meses não se 

observou estratificação térmica evidente (Figura 05). 

 O pH apresentou-se alcalino, mantendo-se acima de 8,0  por quase todo o período 

amostrado, atingindo maiores valores na superfície (9,12), nos meses de nov e dez/07 e pequena 

amplitude de variação . As médias na superfície e próximo ao fundo foram de 8,51 (± 0,51) e 8,12 

(± 0,64), respectivamente. A amplitude máxima de variação entre superfície e fundo (1,59) foi 

observada no mês de abril/08 no ponto 03. 

 A distribuição do oxigênio dissolvido apresentou no geral perfil do tipo clinogrado, havendo 

maior redução das concentrações de oxigênio no período chuvoso com evidência de anoxia próximo 

ao sedimento em todos os pontos de coleta. As médias de OD na superfície e próximo ao fundo 

foram de 7,21 mg/l (± 2,14) e 3,91 mg/l (± 2,79), respectivamente. A diferença máxima na 

concentração de oxigênio dissolvido entre superfície e fundo da coluna d’água (8,69 mg/l) foi 

observada no mês de abril/08 no ponto 04.  

 A condutividade elétrica apresentou valores crescentes ao longo do período de estiagem, 

acompanhando a diminuição do volume de água no reservatório, e queda no final do mês de abril 

(22/abr/08), com médias na superfície e próximo ao fundo de 436,4 µS.cm-1 (± 104,14) e 392,7 

µS.cm-1 (± 130,77), respectivamente. A diferença máxima entre superfície e fundo da coluna d’água 

(390,3 µS.cm-1) foi observada no mês de abril/08 no ponto 04 (período de maior nível da coluna 

d’água). 
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Figura 05 – Isolinhas profundidade-tempo, de temperatura (°C), oxigênio dissolvido (mg/l), pH e 
condutividade elétrica (µS/cm) no período de setembro de 2007 a maio de 2008 no ponto de coleta 
04. 

 
 

 As Figuras 06 a 13 apresentam os perfis de temperatura, pH, oxigênio dissolvido e 

condutividade elétrica observados no dia 15-dez-07 (período de estiagem) e no dia 22-abr-08 

(período chuvoso), após o inicio de vertimento do reservatório, onde se verifica estratificação 

térmica e química evidente no dia 22/abr, favorecida pelo aumento do nível da coluna d’água do 

reservatório no período chuvoso.  

 

15-dez-07 22-abr-08 

  

Figura 06 – Perfil de temperatura (°C) no 
ponto 04 no dia 15-dez-07. 

Figura 07 – Perfil de temperatura (°C) no 
ponto 04 no dia 22-abr-08. 

Oxigênio dissolvido (mg/l) 
 

Temperatura (°C) 

pH Condutividade elétrica (µS/cm) 
 

Temperatura (°C) Temperatura (°C) 
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Figura 08 – Perfil de pH no ponto 04 no dia 
15-dez-07. 

Figura 09 – Perfil de pH no ponto 04 no dia 
22-abr-08. 

  
Figura 10 – Perfil de oxigênio dissolvido (mg/l) 
no ponto 04 no dia 15-dez-07. 

Figura 11 – Perfil de oxigênio dissolvido (mg/l) 
no ponto 04 no dia 22-abr-08. 

  
Figura 12 – Perfil de condutividade elétrica 
(µS/cm) no ponto 04 no dia 15-dez-07. 

Figura 13 – Perfil de condutividade elétrica 
(µS/cm) no ponto 04 no dia 22-abr-08. 

 

3.2 – Discussões 

 As medições dos perfis verticais realizados nos pontos de coleta do reservatório 

evidenciaram alguns períodos de estratificação térmica e química, notadamente no período chuvoso, 

onde a estabilidade da coluna d’água foi favorecida pelo aumento do nível do reservatório. 

pH 

OD (mg/l) 

Condutividade elétrica (µS/cm) 
 

pH 

OD (mg/l) 

Condutividade elétrica (µS/cm) 
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 Verificou-se que um período de águas mais quentes ocorreu entre novembro/07 e abril/08, 

com tendência à homogeneização térmica na coluna d’água e fraca diferença entre as temperaturas 

de superfície e fundo nos demais meses (geralmente < 1°C). No entanto, quando houve 

estratificação, a termoclina ocorria entre 1 e 2 metros da superfície. De acordo com Lewis (1987), 

estes gradientes são baixos devido principalmente à pequena variação temporal da irradiância diária 

média, temperatura do ar e taxas de evaporação nos trópicos. Este mesmo padrão de estratificação 

foi observado por Bouvy et al., (2003) no reservatório de Tapacurá - PE. 

 O estabelecimento de um gradiente térmico nos meses quentes e chuvosos seguidos de 

isotermia nos mais frios e secos observado, corrobora com a hipótese de que a principal causa de 

estratificação/desestratificação térmica de lagos tropicais rasos é o resfriamento nos períodos 

noturnos (BARBOSA & TUNDISI, 1989) e aquecimento diurno que provocam a diminuição 

gradual da temperatura da coluna d’água, a partir da superfície. Este fenômeno, denominado de 

atelomixia, ocorre freqüentemente em reservatórios tropicais e foi descrito pela primeira vez por 

Lewis (1973), o que implica dizer que esta mudança de estratificação e mistura da coluna d’água 

pode ocorrer diariamente em reservatórios tropicais rasos como o açude Cruzeta, como 

conseqüência da ação do vento, da perda de calor da camada superficial durante a noite e da 

formação de termoclinas com fraca estabilidade. Com base no comportamento térmico observado, e 

de acordo com a classificação proposta por Lewis (1983), o açude Cruzeta poderia ser classificado 

como polimítico quente. 

 O oxigênio dissolvido apresentou as maiores concentrações no final do período de estiagem 

(novembro e dezembro/07), meses em que o reservatório apresentava baixo volume, concentração 

de nutrientes e maior produção fitoplanctônica, verificada pelas altas concentrações de clorofila - a, 

o que pode ter sustentado os maiores valores de OD no período. O começo do período chuvoso, 

com aporte de água no reservatório principalmente durante do mês de março/08, entrada de matéria 

orgânica, sedimentos e aumento do nível d’água contribuíram drasticamente para a desoxigenação 

da água e anoxia no fundo do reservatório durante o período chuvoso. 

 O mesmo padrão de comportamento do oxigênio dissolvido foi seguido pelo pH, que 

apresentou os maiores valores no final do período de estiagem em todos os pontos amostrados, 

como conseqüência do reflexo da alta atividade fotossintética algal (SHAPIRO, 1990). 

 A condutividade elétrica apresentou valores crescentes ao longo do período de volume do 

açude ao longo dos meses de seca. Os valores de CE começam a cair no período chuvoso, resultante 

do efeito da diluição e da descarga do açude. Observa-se que a variação sazonal foi bastante 

influenciada pelo nível de água. Entretanto os valores apresentaram-se homogêneos ao longo do 

reservatório. 
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4 – CONCLUSÕES 

A dinâmica do sistema se mostrou influenciada principalmente pelo regime de chuvas, visto 

que o aumento do nível d’água do reservatório no período chuvoso favoreceu o desenvolvimento de 

estratificação térmica e química no ambiente, com formação da termoclina geralmente nos 

primeiros dois metros de profundidade. 

A “atelomixia” pode representar a principal causa de estratificação/desestratificação térmica, 

podendo ocorrer diariamente no reservatório estudado. Entretanto, para confirnação desta hipótese 

torna-se necessária a medição do perfil da coluna d’água ao longo de um ciclo diário completo, o 

que não foi realizado no nosso estudo. 

Por fim, o açude Cruzeta pode ser caracterizado como um ambiente raso (Zmed < 3,0m), bem 

misturado e espacialmente homogêneo, podendo ser classificado como polimítico quente. 
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