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Resumo – Flutuações nos volumes armazenados em reservatórios são mais frequentes em regiões
semiáridas, onde eventos chuvosos são sazonais e ocorrem associados a um regime irregular de
precipitações. O reservatório Dourado, localizado no semiárido do Rio Grande do Norte, possui
potencial para degradação da qualidade da água devido a uma grande variação no volume da água
armazenado ao longo do ano. Este trabalho teve como objetivo identificar e quantificar os fatores
direcionadores da qualidade da água no reservatório Dourado durante um ciclo hidrológico. Os
resultados mostraram que a sazonalidade regida pelo regime hidrológico da região apresentou
influencia nas características limnológicas do reservatório, especialmente na qualidade da água. No
período chuvoso o aporte alóctone, a partir da bacia de drenagem, contribuiu para a elevação das
concentrações de nutrientes na água. A biomassa algal se manteve baixa durante o período chuvoso,
influenciada pelos efeitos da diluição e da exportação da biomassa suspensa devido ao vertimento
do reservatório. A redução do nível da água e o aumento do tempo de residência da água do
reservatório contribuiu para o crescimento acentuado da turbidez e da biomassa algal, favorecendo
o aumento do processo de eutrofização e a inviabilização do uso do reservatório para diversas
atividades humanas.
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THE INFLUENCE OF HYDROLOGICAL REGIME OF THE TROPICAL
SEMI-ÁRID REGION OF WATER QUALITY IN DOURADO RESERVOIR,
NORTHEAST OF BRAZIL
Abstract – Fluctuations in the volumes stored in reservoirs are more frequent in semi-arid regions
where rainfall events are seasonal and occur associated with an irregular rainfall regime. Dourado
reservoir, located in semi-arid of Rio Grande do Norte state, is a reservoir with the potential to
present a deterioration in water quality, due to a large variation in the volume of water stored over
year. This study aimed to identify and quantify the factors drivers of water quality in the Dourado
reservoir, in semi-arid region of northeastern Brazil during a hydrological cycle. The results showed
that the seasonality is governed by the hydrological regime of the region, influencing the
limnological characteristics of the reservoir, especially on water quality. In the rainy season, the
contribution of allochthonous from the watershed, contributed to the increase of nutrients in the
water. The algal biomass remained low in the reservoir during the rainy season, influenced by the
effects of dilution and the export of biomass suspended due to spillage. The reduction in water level
and increasing the retention time of the water of the reservoir contributed to a rapid rise in turbidity
and algal biomass, favoring an increase in the eutrophication and the impracticability of using the
shell to human activities
Keywords – Eutrophication, water supply reservoir, principal components analysis.
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INTRODUÇÃO
As características físicas, químicas e biológicas de reservatórios podem ser influenciadas em
grande parte por flutuações sazonais no nível d’água, as quais estão associadas à intensa utilização
da água pela população e a fatores climáticos (Naselli-Flores e Barone, 2005). Relacionado a esse
processo, tem sido observada uma diminuição na qualidade da água em ecossistemas aquáticos,
independentemente de seu estado trófico, durante períodos caracterizados por baixa precipitação e
redução dos volumes armazenados (Arfi, 2003).
A redução do nível da água dos reservatórios tende a concentrar substâncias dissolvidas na
água, tais como nutrientes e sais dissolvidos, favorecendo o aumento do processo de eutrofização
nesses ambientes. Com o começo das chuvas os reservatórios tendem a melhorar a qualidade da
água pelo efeito da diluição e da renovação da água pelo extravasamento. Assim, pode-se dizer que
alguns parâmetros limnológicos são dependentes diretamente do ciclo hidrológico (Geraldes e
Boavida, 2005)
Flutuações nos volumes armazenados em reservatórios são mais frequentes em regiões onde
eventos chuvosos são sazonais e ocorrem associados a um regime irregular de precipitações. As
condições climáticas das regiões semiáridas, caracterizadas por altas taxas de evaporação e
precipitações irregulares, causam significantes perdas de água nos reservatórios, principalmente em
anos secos, quando a qualidade e a disponibilidade de água podem tornar-se um fator critico para o
desenvolvimento econômico da região (Freire et al., 2009).
Considerando os aspectos apresentados, este trabalho teve como objetivo avaliar a influência
da sazonalidade, regida pelo regime hidrológico peculiar da região semiárida, na variação da
qualidade da água do reservatório Dourado, região nordeste do Brasil.
METODOLOGIA UTILIZADA
Área de estudo
O reservatório Dourado (06°14’48” S; 36°30’30” W), está situado no município de Currais
Novos, na região semiárida do estado do Rio Grande do Norte, Brasil (Figura 1). A capacidade
máxima de acumulação do reservatório está em torno de 10.321.600,00 m³, com um volume de
reserva intangível de 1.054.000,00 m³, área superficial de 3,16 km² e profundidade máxima de 10
m. A conclusão da construção do reservatório foi em 1982, a partir do barramento do rio São Bento
(SEMARH, 2012).
A região possui um clima quente, descrito pela classificação de Köppen (1928) como clima
do tipo BSw’h’ (Estepe), caracterizado por um regime de escassez e desigual distribuição de
chuvas, com média pluviométrica de 470 mm/ano e período chuvoso compreendido entre os meses
de fevereiro e junho.
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Figura 1: Mapa de localização do reservatório Dourado, Currais Novos/RN, com destaque para os pontos de
amostragem. (Fonte: Projeto MEVEMUC).

Amostragem e análises realizadas
Amostras de água foram coletadas mensalmente no período de maio de 2011 a março de
2012, compreendendo os períodos chuvoso (maio a julho de 2011) e seco (agosto de 2011 a março
de 2012). As coletas foram realizadas em quatro pontos ao longo do eixo longitudinal do
reservatório: próximo à barragem (P1 – 06º14‟47” S; 36º30‟32” W), na região central do
reservatório (P2 – 06º14‟31” S; 36º30‟22” W) e próximo à desembocadura dos principais
tributários (P3 - 06º14‟37” S; 36º29‟54” W e P4 - 06º14‟07” S; 36º30‟16” W).
Dados de temperatura, pH, oxigênio dissolvido e condutividade elétrica foram medidos em
cada ponto utilizando-se uma sonda multiparamétrica HIDROLAB DS5, em perfis verticais com
intervalos de 1 metro, da superfície ao fundo do reservatório. A transparência da coluna d’água
foi medida com auxílio de um disco de Secchi e a zona eufótica foi inferida como sendo três vezes
o valor da transparência. Em cada ponto amostral as amostras de água foram integradas com auxílio
de uma garrafa tipo Van Dorn (5L), em coletas a cada dois metros de profundidade para análise de
turbidez, nutrientes, sólidos suspensos e clorofila-a.
As medidas de turbidez foram determinadas por nefelometria com auxílio de um turbidímetro
HACH 2100P (APHA, 2005). Os sólidos em suspensão (fração fixa e volátil) foram quantificados
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gravimetricamente, sendo utilizadas membranas de fibra de vidro (∅ 47 mm e 1,5 µm de
porosidade), com secagem em estufa a 105°C e ignição em forno mufla a 550ºC (APHA, 2005).
Para análise dos nutrientes dissolvidos inorgânicos as amostras inicialmente foram filtradas
em filtros de fibra de vidro (∅ 47 mm e 1,5 µm de porosidade). O fósforo solúvel reativo (FSR) foi
determinado pelo método de Murphy & Rilley (1962) através de espectrofotometria, enquanto que a
análise de nitrato foi realizada com base no método proposto por Valderrama (1981), no qual as
amostras são tratadas com salicilato de sódio e determinadas através de espectrofotometria. A
amônia foi determinada através do método fotométrico da nesslerização direta, com leitura
espectrofotométrica (APHA, 2005).
As concentrações de fósforo total foram determinadas pelo método colorimétrico proposto por
Valderrama (1981). Para a análise de Clorofila-a as amostras foram previamente filtradas em
membranas de fibra de vidro e as concentrações determinadas por espectrofotometria após extração
com etanol 95% (Jespersen e Christoffersen, 1988).
Dados de precipitações mensais foram obtidos de uma estação pluviométrica monitorada pela
Secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urbanos de Currais Novos. O volume
armazenado e a sua variação no reservatório ao longo do período de estudo foram obtidos através
do monitoramento mensal da cota-área-volume do reservatório Dourado, fornecido pela Secretaria
de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte (SEMARH). A
perda de água mensal no reservatório por evaporação foi calculada através do produto entre a área
do espelho d’água em cada mês (m²) e a evaporação real mensal (ET0) em m, calculada com base
no modelo proposto por Thornthwaite e Mather (1955). Os dados das temperaturas médias mensais
utilizados no cálculo da evaporação real foram fornecidos pela Empresa de Pesquisa Agropecuária
do estado do Rio Grande do Norte (EMPARN).
Foi realizada uma Análise de Componentes Principais (ACP) com dados de temperatura, pH,
% oxigênio dissolvido, condutividade, turbidez, sólidos suspensos fixos, sólidos suspensos voláteis,
fósforo total, fósforo reativo solúvel, nitrogênio amoniacal, nitrato, clorofila-a, pluviosidade, taxa
de evaporação e área superficial do reservatório, utilizando o programa PC-ORD® v.6 (McCune e
Mefford, 2011) para determinar as mudanças temporais e espaciais nas condições físicas e químicas
do ecossistema.
RESULTADOS
Durante o período de estudo as precipitações mensais não seguiram o padrão registrado pela
média histórica, com o período chuvoso ocorrendo nos meses de maio, junho e julho de 2011 e o
período seco ocorrendo nos meses de agosto de 2011 a março de 2012 (Figura 2).
Em relação à variação de volume do reservatório Dourado, no inicio do estudo o reservatório
apresentou 100 % da sua capacidade máxima de acumulação (10.321.600 m³), vindo a verter no
final do mês de maio de 2011. Com o início do período de seca o reservatório apresentou
diminuição progressiva de volume até o final do período de estudo, registrando 43 % de sua
capacidade (4.438.288 m³) no mês de março de 2012.
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Precipitação Abr/11 a Abr/12
Precipitação média mensal no período de 1911 a 2011

Figura 2:: Precipitações mensais acumuladas no período de abril/2011 a abril/2012 e precipitações médias
mensais no período compreendido entre 1911 e 2011 na estação pluviométrica da cidade de Currais
Novos/RN (Fonte: Secretaria Municipal de Infra-estrutura
Infra estrutura e Serviços Urbanos de Currais Novos – dados não
publicados).

A análise de componentes principais (ACP) usando 13 variáveis limnológicas, 2 variáves
meteorológicas e 2 variáveis morfométricas explicaram 65,6% da variabilidade dos dados nos
primeiros dois eixos (eixo 1 = 41,35 %; eixo 2 = 24,31 %). As variáveis mais importantes na
ordenação do eixo 1 foram: volume armazenado (-0,92),
( 0,92), pH (0,86), zona eufótica (-0,86),
(
turbidez
(0,83), condutividade elétrica (0,82), fósforo solúvel reativo (-0,80),
0,80), clorofila-a
clorofila (0,74), SSV (0,73),
fósforo total (-0,65), nitrato (-0,64)
0,64) e pluviosidade (-0,49).
( 0,49). Em relação ao eixo 2, as variáveis mais
importantes em sua ordenação foram: %OD (-0,85),
(
evaporação (-0,72),
0,72), temperatura (0,70), área
superficial
uperficial (0,65), SSF (0,55) e amônia (0,46). Os resultados da ACP indicaram que a primeira
componente principal refletiu a sazonalidade regida pelo regime de chuvas e o eixo 2 esteve
associado com as consequências da evaporação (Figura
(
3). No lado positivo
vo do eixo 1, as unidades
amostrais do período de seca foram relacionadas a altos valores de condutividade elétrica, pH, SSV,
turbidez e clorofila-a.
a. No lado negativo, as unidades amostrais do período de chuva foram
ordenadas com altos valores de fósforo total,
total, fósforo solúvel reativo, nitrato, zona eufótica,
pluviosidade e volume. No lado positivo do eixo 2, as unidades amostrais foram ordenadas com
altos valores de temperatura, SSF, amônia e área superficial, enquanto que no lado negativo, as
unidades amostrais
strais foram ordenadas com altos valores de evaporação e %OD. Assim, o plano
definido pelas duas primeiras componentes descrevem a sazonalidade regida pelo regime de chuvas.
Além disso, a ACP revelou um comportamento homogêneo entre as estações de amostragem
amostrag
e as
variáveis limnológicas, meteorológicas e morfométricas. As estações de amostragem foram
agrupadas por amostragens mensais, sem evidência de gradientes espaciais no reservatório (Figura
(
3).
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Figura 3: Análise de Componentes Principais (ACP) de variáveis limnológicas, meteorológicas e
morfométricas no reservatório Dourado, Currais Novos/RN, durante o período compreendido entre maio de
2011 e março de 2012. Unidades amostrais: local de coleta (1 = próximo a barragem; 2 = região central; 3 e
4 próximo a desembocadura dos principais rios); meses amostrados (Mai = Maio; Jn = Junho; Jl = Julho; Ag
= Agosto; Se = Setembro; Ou = Outubro; Nv = Novembro; Dz = Dezembro; Ja = Janeiro; Fe = Fevereiro;
Ma = Março); T = temperatura da água; Cond = Condutividade elétrica da água; %OD= % oxigênio
dissolvido; SSF = Sólidos suspensos fixos; SSV = Sólidos suspensos voláteis; Turb = Turbidez; PT = fósforo
total; FSR = fósforo solúvel reativo; NO3 = Nitrato; NH3 = Amônia; Cla = Clorofila-a; Zeu = Zona eufótica;
Pluv = Pluviosidade; Evapo = Evaporação; Vol = Volume; Área sup = Área superficial.

DISCUSSÃO
Os resultados do presente estudo revelaram que a dinâmica das variáveis da qualidade da água
do reservatório Dourado foi influenciada diretamente pela sazonalidade regida pelo regime
hidrológico peculiar da região do semiárido. O período chuvoso foi caracterizado pelo elevado
aporte de cargas de nutrientes ao reservatório a partir da bacia de drenagem, por outro lado, no
período de seca a redução do volume e o aumento da estabilidade da coluna d’água do reservatório,
associados a uma elevação do tempo de retenção da água, favoreceu o crescimento excessivo da
biomassa algal.
Os resultados obtidos na análise de componentes principais (ACP) mostraram claramente a
influência do regime hidrológico nos parâmetros morfométricos, com as unidades amostrais do
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período chuvoso ordenadas com um maior volume armazenado, em razão do grande volume
precipitado sobre o reservatório no período. Os parâmetros morfométricos e as variáveis
meteorológicas exibiram um comportamento semelhante ao descrito por Freire et al., (2009) e
Freitas et al., (2011) para reservatórios situados em regiões semiáridas com características
climatológicas semelhantes, sugerindo a existência de dois períodos hidrológicos: um período
chuvoso compreendido entre os meses de março e julho e um período seco ocorrendo de agosto a
fevereiro.
No período chuvoso as concentrações dos nutrientes P e N registradas no reservatório
Dourado foram elevadas, reflexo da capacidade do reservatório em reter parte da carga desses
nutrientes exportada a partir da bacia de drenagem. A diminuição das concentrações dos nutrientes
durante o período de seca pode ser atribuída ao seu consumo pela biomassa algal (Reynolds, 2006),
a qual apresentou um crescimento progressivo durante a seca, semelhante ao observado no
reservatório Tapacurá, com períodos de baixas concentrações de nutrientes coincidindo com
florações da biomassa algal (Bouvy et al., 2003).
Durante o período de seca a redução no nível da água do reservatório contribuiu para o
decréscimo da qualidade da água devido a um aumento acentuado na biomassa algal, assim como
observado para outros sistemas do semiárido brasileiro e do mundo (Bouvy et al. 2003; NaselliFlores e Barone 2005; Beklioglu et al. 2007). Para os reservatórios da região semiárida alguns
fatores como a redução de volume e da área superficial, as altas taxas de evaporação no período de
seca, associados às altas concentrações de nutrientes recebidas pelos reservatórios no período de
chuva e os elevados tempos de residência da água dos reservatórios são os fatores que promovem o
crescimento excessivo da biomassa algal, especialmente de cianobactérias, durante o período de
seca (Bouvy et al., 1999; Costa et al., 2009).
Para o reservatório Dourado a redução acentuada do volume do reservatório devido à intensa
evaporação no período de seca, além da alta carga de fósforo retida pelo reservatório durante o
período chuvoso registrados durante o presente estudo, possivelmente foram os fatores
determinantes para o elevado crescimento da biomassa algal no período de seca, favorecendo o
aumento do processo de eutrofização no reservatório.
CONCLUSÕES
A sazonalidade regida pelo regime hidrológico da região do semiárido apresentou influência
na modificação das características limnológicas do reservatório Dourado, especialmente na
qualidade da água.
A redução no nível da água e o aumento do tempo de retenção da água do reservatório durante
o período seco contribuíram para o crescimento acentuado da biomassa algal, favorecendo o
aumento do processo de eutrofização e a inviabilização do uso do reservatório para diversos usos
consultivos.
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