IMPACTO DA ESTRATIFICAÇÃO TÉRMICA NA QUALIDADE DA ÁGUA
DE RESERVATÓRIO DO SEMIÁRIDO
Ticiana Fontoura Vidal 1*; José Capelo Neto 2
Resumo – A área de estudo, o açude Gavião, encontra-se posicionada na região nordeste do Estado
do Ceará, está localizado a montante da Estação de Tratamento de Água e é responsável pelo
abastecimento de água potável da Região Metropolitana de Fortaleza. Os reservatórios do Estado do
Ceará, especificamente os localizados nos domínios das bacias metropolitanas, são alvos de
impactos resultantes de diversas atividades antrópicas desenvolvidas ao longo de suas bacias. A
determinação de parâmetros como temperatura, oxigênio dissolvido, pH, clorofila-a e turbidez é
uma ferramenta importante para a definição de estratégias de recuperação, conservação e manejo de
uma bacia hidrográfica. Foram coletadas amostras mensais em dezembro de 2010, fevereiro, março
e maio de 2011, em quatro pontos distintos do açude, com o objetivo de estudar estratificações
térmicas e químicas no açude, traçando perfis verticais dos parâmetros. De forma geral, quando o
açude permaneceu estratificado termicamente, as concentrações de OD decresceram ao longo da
coluna d’água e os valores de pH no hipolímnio apresentaram-se menores que na superfície e
quando o reservatório permaneceu desestratificado termicamente, as concentrações de OD
apresentaram-se homogêneas ao longo do perfil vertical e o pH também permaneceu constante na
coluna.
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IMPACT OF THERMAL STRATIFICATION ON WATER QUALITY IN
SEMIARID RESERVOIR
Abstract – The study area, the reservoir Gavião, is positioned in the northeastern state of Ceará,
located upstream of the Water Treatment Station and is responsible for drinking water supply in the
Metropolitan Region of Fortaleza. The reservoirs of the State of Ceará, specifically those located in
metropolitan areas of the basins are targets for impacts resulting from various human activities
developed along its watershed. An important tool for defining recovery strategies, conservation and
management of a watershed is the determination of physical, chemical and biological parameters
(such as temperature, dissolved oxygen, pH, turbidity and chlorophyll-a). Samples were collected
monthly in December 2010, February, March and May 2011, four different points of the reservoir,
with the aim of studying thermal and chemical stratification in the reservoir, with profiles of the
vertical parameters. Generally, when the reservoir remained thermally stratified, the decreased DO
concentrations along the column of water and the pH values in the hypolimnion were lower surface
and that when the tank remained without thermal stratification, the concentrations showed DO is
homogeneous along the vertical profile and the pH remained constant also in the column.
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Introdução
Os reservatórios do Estado do Ceará, especificamente os localizados nos domínios das
bacias metropolitanas, além de receberem os choques causados pela própria natureza do regime
climático, são alvos dos impactos resultantes das diversas atividades desenvolvidas ao longo de suas
bacias hidrográficas, além das decorrentes do uso e ocupação do solo destas áreas, sem
planejamento prévio. Todas as atividades impactantes são refletidas direta ou indiretamente na
qualidade da água destes mananciais, razão pela qual, o monitoramento de variáveis bióticas e
abióticas pode ser utilizado como eficiente ferramenta para se avaliar a extensão e a magnitude de
cada atividade antrópica poluidora. Daí a necessidade de um acompanhamento qualitativo das águas
de cada reservatório (COGERH, 2004). A partir daí, faz-se imprescindível, estudos e análises
contínuas das variáveis limnológicas ao longo do tempo, a fim de se avaliar os parâmetros presentes
na massa líquida, como temperatura, pH, oxigênio dissolvido, turbidez e clorofila-a.
Material e métodos
Amostras de água foram coletadas no açude Gavião em quatro pontos distintos ao longo de
campanhas com periodicidade mensal (dezembro de 2010, fevereiro, março e maio de 2011). Os
pontos escolhidos para trabalho foram: GAV05, GAV14, GAV16 e no principal afluente Canal
Riachão-Gavião. A escolha de cada ponto a ser monitorado foi feita levando em consideração a
importância estratégica de cada um em particular e sua localização dentro da bacia hidrográfica
(Figura 1).

Figura 1 - Pontos de amostragem do açude Gavião, Pacatuba/CE (Fonte: GPS TrackMaker).
As medidas de profundidade (metros), temperatura da água ( oC), pH, oxigênio dissolvido
(mg/L), clorofila-a (µg/L) e turbidez (NTU) foram feitas in situ utilizando-se sonda
multiparamétrica. As sondagens ao longo dos respectivos perfis verticais foram realizadas da subsuperfície (30 cm de profundidade) até à proximidade do fundo, em intervalos regulares de 0,5 m da
coluna d’água. As trajetórias dos pontos de perfilagem seguiram, predominantemente, a seguinte
sequência: GAV05, GAV14, CANAL e GAV16. As amostragens foram realizadas sempre no
período da manhã, entre 09h00min e 12h00min.

Resultados
1. Temperatura
A temperatura influencia diretamente a cinética dos processos metabólicos oxidativos vitais
(respiração, processos de decomposição da matéria orgânica e solubilidade dos gases), atua
diretamente sobre a densidade da água, indicando a presença ou não de estratificação térmica. As
diferenças de densidade ao longo da coluna d’água, induzidas pelos gradientes de temperatura,
podem atuar sobre o ciclo de algumas substâncias químicas através do seu aprisionamento nas
camadas inferiores, impedindo sua difusão através da massa líquida.

Figura 2 – Variação de temperatura nos pontos de amostragem ao longo da coluna d'água.
A partir da Figura 2, observou-se no mês de dezembro de 2010 (mês caracterizado por
apresentar baixos índices de precipitação) no ponto GAV05, uma eficiente mistura da coluna
d’água, caracterizando um ambiente termicamente desestratificado. Fenômeno este também
observado durante a campanha do mês de maio de 2011, no qual a amplitude térmica máxima foi de
apenas 0,05ºC. Já durante os meses de fevereiro e março, estabeleceu-se uma estratificação térmica,
ou seja, o calor não se distribuiu uniformemente, criando uma condição de instabilidade térmica,
mesmo com o gradiente térmico sendo pequeno, com diferenças em torno de 1,5°C. Assim,
verificou-se que este reservatório, localizado em região tropical semiárida, se estratifica mesmo
com reduzida diferença de temperatura entre o epilímnio (camada rica em O 2) e o hipolímnio
(camada pobre em O2).
No ponto GAV14, observaram-se perfis similares àquele encontrado no ponto GAV05
(desestratificação em dezembro/maio e estratificação em fevereiro/março). No entanto, apresentou

uma estratificação térmica mais discreta, com amplitudes de temperaturas variando no máximo em
torno de 2ºC. No ponto GAV16, o perfil de temperatura em dezembro mostrou-se estratificado
termicamente, diferente do que foi observado nos outros pontos, apresentando termoclina
(descontinuidade de temperatura) nas profundidades 0,0 a 2,0 m e 3,5 a 4,4 m. Este comportamento
pode estar associado às características morfológicas desta área do açude, já que a mesma encontrouse mais protegida dos ventos, além de não apresentar nenhum afluente significativo. Somente no
mês de maio o perfil de temperatura apresentou um comportamento similar aos dos outros pontos,
mantendo-se praticamente constante ao longo da coluna, caracterizando desestratificação. O
CANAL apresentou, ao longo das campanhas de monitoramento, variação térmica menor que 3ºC,
não apresentando estratificação térmica significativa.
2. Oxigênio Dissolvido
O oxigênio dissolvido no corpo d’água está diretamente relacionado a processos do
metabolismo aquático e pode fornecer uma informação preciosa para se analisar o comportamento
da qualidade da água em açudes do semiárido nordestino, principalmente, em função das altas
temperaturas que ocorrem nesta região. Considerando a grande variabilidade espacial que existe na
concentração de oxigênio dissolvido dentro de um reservatório, o estudo do oxigênio dissolvido
pode representar uma medida geral da condição da qualidade da água nos açudes. Na Figura 3, são
mostradas as variações desde parâmetro ao longo dos meses de estudo.

Figura 3 – Variação de oxigênio dissolvido nos pontos de amostragem ao longo da coluna d'água.
No ponto GAV05, observou-se a mesma tendência de variação do parâmetro físico
temperatura. Os resultados mostram que há uma desoxigenação considerável durante o período de
chuva intensa (fevereiro e março), à medida que atinge uma maior profundidade (região do
hipolímnio) no reservatório. Neste ponto, por exemplo, depois de 3m de coluna d’água, é observado
um declínio acentuado do oxigênio dissolvido na água, chegando a quase zerar depois dos 6 m.

Caracterizando assim, uma região de anoxia (sem oxigênio), onde predominam os agentes
decompositores da cadeia trófica. No ponto GAV14, os meses de dezembro e maio caracterizaramse por apresentar concentrações de oxigênio dissolvido aproximadamente constantes, ou seja, o
perfil é do tipo ortogrado, no qual a concentração de O 2 permanece aproximadamente constante ao
longo da coluna. Já durante as campanhas de amostragem dos meses mais chuvosos de fevereiro e
março, as concentrações de OD variaram de maneira mais significativa ao longo da coluna d’água,
caracterizando-se um perfil do tipo clinogrado, que ocorre quando a concentração de O 2 diminui na
coluna d’água. No GAV16, observou-se durante os meses de fevereiro, março e abril uma
estratificação química do oxigênio dissolvido em relação ao perfil vertical. A estratificação da
coluna d’água é dividida no epilímnio, com maior concentração de oxigênio e no hipolímnio que é
pobre em oxigênio. Assim como nos demais pontos, o CANAL apresentou estratificação mais
relevante em fevereiro e março, com faixa descontínua situada entre 1,5 e 3,0 m. A concentração
média de oxigênio dissolvido é um pouco maior na superfície do afluente, quando comparada aos
valores encontrados no interior do açude. Decorrente do fato da maior turbulência, que oxigena
melhor a massa líquida.
3. pH
Via de regra, valores elevados estão associados à eutrofização e proliferação de algas,
enquanto valores baixos de pH estão associados à contribuição do solo e rochas vulcânicas. A
Figura 4 apresenta a variação do pH ao longo da coluna d’água nos pontos de amostragem
estudados. Em geral, observou-se valores médios entre 7 e 9, caracterizando, uma tendência
levemente alcalina das águas do açude Gavião. A maioria dos lagos continentais tem pH variando
entre 6 e 8; no entanto, pode-se encontrar ambientes mais ácidos ou mais alcalinos (ESTEVES,
2011).

Figura 4 – Variação de pH nos pontos de amostragem ao longo da coluna d'água.

Os resultados mostraram que há uma tendência da água passar de básica no epilímnio para
mais ácida no hipolímnio, devido à maior proximidade do sedimento, onde o acúmulo de matéria
orgânica dá origem a processos de decomposição. Os maiores valores de pH foram encontrados na
superfície. Estes altos valores se relacionam à maior atividade das algas e cianobactérias na
assimilação do CO2 durante o processo de fotossíntese liberando radicais hidroxilas OH (TUNDISI, 2005). Já os valores menores de pH logo abaixo da superfície, foram provavelmente
devido à influência dos processos de decomposição intensificados com a entrada de material
alóctone e com a ressuspensão dos sedimentos, principalmente quando as precipitações tornam-se
maiores, como no mês de março.
Em todos os pontos, os meses de dezembro de 2010 e maio de 2011, apresentaram
distribuição vertical com tendência de homogeneidade da coluna d’água. De forma geral, não foram
observadas variações significativas de pH entre as camadas de água superficial e de fundo. A
homogeneidade vertical do pH pode estar associada a desestratificação térmica da coluna d’água.
Já nos meses de fevereiro e março, observou-se leves tendências à diminuição do pH em direção ao
fundo.
4. Clorofila-a
A quantificação da comunidade fitoplanctônica se constitui em um instrumento de grande
importância para o entendimento de sua distribuição espacial e temporal e as relações desta com as
variáveis físicas e químicas do meio. Os fatores abióticos que tem maior influência sobre a
produção primária são: a radiação dentro do lago (radiação subaquática), a temperatura e as
concentrações de nutrientes.

Figura 5 – Variação de clorofila-a nos pontos de amostragem ao longo da coluna d'água.

Na Figura 5, observou-se que os valores de clorofila-a encontrados no açude Gavião
apresentaram valores bem diferenciados tanto no perfil vertical quanto na distribuição horizontal.
As concentrações de clorofila estão diretamente relacionadas com a capacidade do feixe de luz
atravessar a coluna d’água. Portanto, uma maior concentração de sólidos suspensos, aumenta a
turbidez, dificultando a passagem de luz, diminuindo a taxa fotossintética. Além disso, maiores
concentrações de nutrientes aumentam a taxa de produção fotossintética, pois quanto maior a
disponibilidade, maior a taxa de crescimento dos organismos e consequentemente maior a
quantidade de clorofila no ambiente aquático.
No ponto GAV05, as maiores concentrações de clorofila-a encontradas variaram entre 6,3
(maio) e 9,3 µg/L (fevereiro), sempre na superfície da água, já que é na zona eufótica que ocorre a
maior produção primária fitoplanctônica. No ponto GAV14, a clorofila apresentou o maior valor na
campanha do mês de fevereiro 8,0 µg/L e menor valor em maio 6,4 µg/L, considerando o estrato da
superfície. Em geral, as maiores concentrações foram registradas no mês de fevereiro, período em
que também se registrou as maiores concentrações de oxigênio e maiores valores de pH do sistema.
No ponto GAV16 observou-se que as concentrações em março e maio apresentaram-se em duas
faixas distintas, uma variando entre 5 e 6 µg/L e outra entre 7,5 e 8,5 µg/L. O CANAL apresentouse com a mesma média observada nos demais pontos (entre 6 e 9 µg/L).
5. Turbidez
Alta turbidez da água em um reservatório reduz a fotossíntese de vegetação enraizada
submersa e algas. Esse desenvolvimento reduzido de plantas pode, por sua vez, suprimir a
produtividade de peixes. Logo, a turbidez pode influenciar nas comunidades biológicas aquáticas.
Além disso, afeta adversamente os usos domésticos, industriais e recreacionais de uma água
(CETESB, 2001 apud ANA, 2005).

Figura 6 – Variação de turbidez nos pontos de amostragem ao longo da coluna d'água.

Na Figura 6, os perfis de turbidez demonstram que a coluna d’água se mostra bem
homogênea em relação a esta variável em toda sua extensão, com aumento dos valores somente
quando da chegada à interface água-sedimento, excetuando-se o mês de fevereiro no pondo
GAV05, isto devido à ressuspensão do sedimento ou ainda pela presença de materiais orgânicos.
Geralmente, em torno dos 6 m de profundidade, já se observa crescente aumento deste parâmetro na
coluna. A turbidez diminuiu ao longo do período estudado provavelmente pela diminuição da
produtividade das algas (concentração de algas). Almeida & Schwarzbold (2003) atentam para o
fator sazonal, que interfere na análise da qualidade da água, consequentemente, na análise da
turbidez, dada a ação de remoção de partículas pela chuva. Todos os pontos apresentaram valores
de turbidez constante, porém maiores valores do parâmetro foram encontrados na superfície e à
medida que se aproxima da interface água-sedimento.

Conclusão
Com as perfilagens realizadas ao longo do eixo vertical no açude, pôde-se concluir que, a
temperatura influenciou vários parâmetros da qualidade da água, principalmente oxigênio
dissolvido e pH. Quando o ambiente permaneceu estratificado termicamente, as concentrações de
OD decresceram ao longo da coluna d’água, caracterizando um perfil do tipo clinogrado com
baixíssimos valores de OD (< 2,0 mg/L) a partir dos 3,0 m de profundidade e zonas de anoxia
abaixo dos 6,0 m de profundidade. Durante a estratificação, os valores de pH no hipolímnio
apresentaram-se menores que na superfície, pois o acúmulo de matéria orgânica no sedimento dá
origem a processos de decomposição, baixando o pH com a liberação de CO 2. Quando o ambiente
permaneceu desestratificado termicamente, as concentrações de OD apresentaram-se homogêneas
ao longo do perfil vertical. Neste momento, o pH também permaneceu constante na coluna.
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