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INFLUÊNCIA DA SAZONALIDADE NA QUALIDADE DA ÁGUA DOS

RESERVATÓRIOS DA BACIA DO ACARAÚ

Magda Maria M. Almeida1;  Alan Michell B. Alexandre2; Lúcia de Fátima P. Araújo3; Maria Cléa

B. de Figueiredo4 & Morsyleide de Freitas Rosa5

RESUMO --- O presente trabalho teve por objetivo dar uma contribuição adicional na avaliação da
influência das estações secas e chuvosas (sazonalidade) na qualidade das águas dos açudes da bacia
do Acaraú, marcadamente nos aspectos da variação temporal dos parâmetros de demanda
bioquímica de oxigênio (DBO5,20°), oxigênio dissolvido (OD), pH, fósforo total e coliformes
termotolerantes. O estudo foi realizado entre agosto de 2004 e novembro de 2005, nos seguintes
açudes: Araras, Forquilha, Jaibaras, Sobral, Edson Queiroz e Acaraú Mirim com o objetivo de
subsidiar a gestão dos recursos hídricos. Pretendeu-se ainda, conhecer as mudanças ocorridas em
alguns dos parâmetros de qualidade, frente ao período seco e chuvoso, em relação aos padrões
estabelecidos pela Resolução Nº 357/2005 do CONAMA. Para os reservatórios estudados, o fósforo
e a DBO mostraram-se em desacordo com os limites estabelecidos pelo CONAMA. Quanto à
influência do aporte de água na quadra chuvosa (fevereiro a maio), de modo geral, não ocorreu
grande variação na dinâmica dos parâmetros analisados, sendo observado somente uma elevação do
fósforo no período chuvoso em todos os açudes estudados.

ABSTRACT --- The goal of this study is to provide an evaluation of seasonal (dry and wet
seasons) effects on the water quality in many reservoirs located in the Acaraú River Basin, with
focus on temporal variability of Biochemical Oxygen Demand (BOD5, 20

o), Dissolved Oxygen
(DO), pH, Phosphorus, and total and thermo-tolerant coliform counts. The sampling campaign was
carried out between August 2004 and November 2005 in the following reservoirs: Araras,
Forquilha, Jaibaras, Sobral, Edson Queiroz e Acaraú Mirim. The idea was to identify changes in
some water quality parameters from season to season, and to check whether these parameters were
in agreement with the standards set up by the Government, described in CONAMA Resolution Nº
357/2005. Results show that Phosphorus and DBO levels were in disagreement with the limits
established by CONAMA. Regarding the seasonal variability (dry and wet seasons) of the water
quality parameters, in general, no variation has been observed, with the exception of an increase of
Phosphorus in the rainy season that was observed in all reservoirs.
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1- INTRODUÇÃO

O controle da qualidade da água no ambiente é um dos tópicos de maior importância no

gerenciamento dos recursos hídricos. Em regiões como o Ceará, com clima tropical semi-árido,

onde o fator quantidade era de importância maior, nos últimos anos, a abordagem qualitativa vem

recebendo atenção crescente, com o objetivo de manter as escassas reservas hídricas aptas aos

múltiplos usos.

A preocupação acerca da qualidade da água dos principais reservatórios responsáveis pelo

abastecimento de comunidades do semi-árido nordestino, vem sendo alvo de inquietação por parte

da comunidade científica e órgãos responsáveis pela gestão dos recursos hídricos.

Os açudes constituem a principal fonte hídrica para abastecimento humano nos centros

urbanos dos municípios cearenses. Além do uso mais nobre, que é o abastecimento doméstico,

outras atividades vêm sendo implantadas no interior de alguns reservatórios, no caso, a piscicultura

intensiva.

A criação de espécies aquáticas em tanques–rede, implica em grandes entradas de nutrientes

(restos de alimento e excrementos), pelo fato dos efluentes não serem tratados, levando a problemas

localizados como a eutrofização da água. Para uma avaliação melhor da situação, na produção de

uma tonelada de tilápia, cerca de 97 kg de nitrogênio não são absorvidos (quantidade que pode ser

superior dependendo da concentração da ração utilizada). Este e outros nutrientes, como o fósforo,

podem levar a processos de eutrofização, inclusive com afloração de cianofíceas tóxicas, afetando

além do cultivo, os estoques nativos (Agostinho, 2005).

Tal atividade aliada a outros fatores como lançamento de efluentes domiciliares sem

tratamento, resíduos sólidos, dessedentação animal, lavagem de roupas, atuando num manancial

represado vêm desencadeando em alguns destes, uma queda na qualidade da água em razão do

aparecimento de grandes quantidades de algas. Este vem sendo objeto de discussão pelas empresas

responsáveis pelo tratamento e distribuição da água nas comunidades, em virtude do maior

dispêndio de tempo e recursos financeiros demandados para se adequar uma água com elevada

concentração de algas, aos padrões exigidos pela legislação, e assim evitar danos à saúde da

população.

O enquadramento dos recursos hídricos seria um instrumento eficaz a ser aplicado no

momento, na região. Este é bem claro no caso de situações de usos conflitantes da água, tendo em

vista que o enquadramento deve ser baseado não necessariamente no estado atual do manancial,

mas nos níveis de qualidade que os corpos de água deveriam possuir para atender às necessidades

da comunidade, sendo a principal, o abastecimento para consumo humano. Embora o

enquadramento dos recursos hídricos seja um instrumento de preservação, o Ceará ainda não o fez
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para seus mananciais, ficando as águas doces enquadradas na classe 2, conforme Art.42 da

Resolução N° 357/2005 do CONAMA.

As águas classe 2 podem ser destinadas: ao abastecimento para consumo humano, após

tratamento convencional; à proteção das comunidades aquáticas; à recreação de contato primário,

tais como natação, esqui aquático e mergulho, para este item é obedecida a

Resolução CONAMA Nº 274, de 2000; à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques,

jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto; e à

aqüicultura e à atividade de pesca.

1.1 - Características da bacia do Acaraú

A bacia do Acaraú está inserida na zona noroeste do Estado do Ceará, sendo drenada

exclusivamente pelo rio Acaraú e seus afluentes. Ocupa uma área com cerca de 14.427 km²

equivalente a 9,22% da área do Estado (Ver Figura 1). O rio Acaraú nasce na serra das Matas, na

região centro-oeste, em cotas superiores a 800m e se desenvolve praticamente no sentido norte por

315 km. No seu trecho bem inicial apresenta uma forte declividade, como resultado da região

montanhosa e no seu primeiro terço, a declividade se reduz bastante, traduzindo a predominância do

relevo suave que caracteriza a bacia.

Os principais contribuintes do Acaraú são os rios Groaíras, Jacurutu, dos Macacos e Jaibaras,

e compõem a segunda bacia independente do Ceará. Possuindo 684 açudes que conferem uma

capacidade de acumulação estimada em 1,6 bilhão de m³, têm como destaque dez açudes

estratégicos com capacidade de armazenamento de 1,37 bilhão de m³.

Os volumes acumulados estão concentrados em grandes reservatórios, destacando-se o Araras,

com 890,0 hm³ regularizando 9,27 m³/s, o Edson Queiroz, com 250,5 hm³ regularizando 1,75 m³/s,

e o Jaibaras, com 104,4 hm³ regularizando 1,92 m³/s. Além desses, citem-se os açudes Acaraú

Mirim, com 52,0 hm³, e Forquilha, com 50,0hm³.

1.2 – Hidroclimatologia da bacia do Acaraú

Na região da bacia do rio Acaraú predominam as chuvas dos tipos convectivas e orográficas,

assim estes eventos ocorrem freqüentemente durante pouco tempo e concentradas espacialmente.

Aproximadamente 70% da precipitação anual se dá entre os meses de fevereiro e abril, onde

normalmente 25% da precipitação anual ocorre no mês de março. A pluviometria média anual esta

na ordem de 800 a 1.000mm com um coeficiente de variação médio em torno de 0,4 a 0,5,

chegando a ultrapassar 0,55 nas regiões mais secas (PERH, 1992).

Ao longo de quase todo o seu comprimento sul existe um cordão de significativa elevação

principalmente na face sudoeste, onde se encontra a chapada do Araripe, este notável acidente

topográfico de feições abruptas, com desníveis da ordem de 600m, provocando, inclusive nesta
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parcela, um elevado nível de precipitações orográficas. Na parte central da face noroeste situa-se

outra importante região montanhosa, a serra da Meruoca de amplitude mais localizada.

A temperatura media mensal é da ordem de 25 a 28ºC e as temperaturas mínimas anuais

encontram-se entre 20 e 24ºC. Já as temperaturas máximas anuais são da ordem de 30 a 36ºC, onde

as mais elevadas se dão no final do segundo semestre e nas regiões mais secas.

A umidade relativa media varia de níveis < 50% a > 80%, onde o primeiro ocorre nas regiões

mais secas e nos meses de estiagem e a segunda ocorre nas regiões mais úmidas. A forte insolação é

bem característica com o taxa máximas de 9,5 horas/dia diminuindo a valores mínimos em torno de

6,0 horas/dia. Estes valores correspondem a 300 horas nos meses de estiagem e cerca de 160 horas

nos meses mais úmidos. A nebulosidade media mensal fica em torno de 5,3 variando entre 7 no

primeiro semestre e 3 no segundo semestre, onde esta medida tem variação entre 0 e 10.

A elevada evaporação também constitui característica básica do clima da região com medidas

entre 2.000 e 2.500mm medidos em Tanque Classe A. Os ventos oscilam entre 6,0 e 6,8m/s no

intervalo agosto e dezembro e no resto do ano variam 1,7 e 2,5m/s. As direções predominantes dos

ventos flutuam entre os pontos cardeais e colaterais de nordeste e sudeste.

O clima da região é classificado, segundo Thornthwaite, em C1S2A‘a’ de acordo com o índice

de aridez de 18,1, o índice de umidade de 50,2 e o índice hídrico de -12,0.

Figura 1 – Localização da bacia do rio Acaraú no Estado do Ceará.
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2 - MATERIAIS E MÉTODOS

No período de agosto de 2004 a novembro de 2005 foi realizado levantamento da qualidade da

água em 6 (seis) reservatórios localizados na bacia do rio Acaraú. Os reservatórios estudados foram:

Acaraú Mirim, Araras, Edson Queiroz, Forquilha, Jaibaras e Sobral. As características destes

reservatórios podem ser observadas na Tabela 1.

Tabela 1 – Características dos reservatórios localizados na bacia do rio Acaraú.

Açude Município Rio Barrado
Capacidade

(x106 m3)
Bacia Hidráulica

(ha)
Acaraú Mirim Massapé Acaraú Mirim 52,0 746
Araras Varjota Acaraú 891,0 9.600
Edson Queiroz Santa Quitéria Groaíras 250,5 2.660
Forquilha Forquilha Oficina 50,1 890
Jaibaras Sobral Jaibaras 104,4 1.288
Sobral Sobral Mata Fresca 4,6 869
Fonte: SRH (2006)

Os açudes avaliados fizeram parte do estudo “Gestão Racional de Bacias Hidrográficas na

Região de Caatinga de Modo a Manter seu Uso Sustentável na Agricultura Irrigada”.

Para este estudo foram selecionados somente os seguintes parâmetros de qualidade de água:

pH, fósforo total – PT, oxigênio dissolvido – OD, demanda bioquímica de oxigênio – DBO e

coliformes termotolerantes – CT.

Dados relativos à qualidade da água foram determinados nos laboratórios do Centro Federal

de Tecnologia do Ceará – CEFET-CE. Os procedimentos analíticos seguiram as recomendações de

American Public Health Association - APHA (1998).

Para o estudo da variação temporal dos parâmetros nos reservatórios monitorados, foram

também coletados dados de precipitação na bacia do Acaraú e volume médio mensal dos açudes. As

precipitações, na Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos – FUNCEME e os

volumes monitorados, pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará – COGERH.

A FUNCEME divide o Estado do Ceará em 8 regiões homogêneas de precipitação. A bacia do

Acaraú está localizada em 3 destas regiões com as seguintes proporções: sertão central – 38,2%,

Ibiapaba – 39,2% e litoral norte – 22,6% .  A classificação da quadra chuvosa para estas três regiões

nos anos de 2004 e 2005 pode ser observada na Figura 2.
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       Fonte: FUNCEME (2006)
Figura 2 – Classificação da quadra chuvosa nos anos de 2004 e 2005 na bacia do Acaraú.

3 – RESULTADOS E DISCUSSÃO

O comportamento esquemático da variação de volume dos reservatórios Araras, Forquilha,

Jaibaras, Sobral, Edson Queiroz e Acaraú Mirim no período de junho de 2004 a dezembro de 2005

é apresentado na Figura 3.

Pode ser observada uma tendência semelhante na variação dos volumes dos reservatórios

estudados com redução nos volumes entre agosto de 2004 a março de 2005 onde se inicia um

período de enchimento que tem seu pico no mês maio de 2005 e recomeça um período de recessão

até o mês de outubro de 2005. Dentre os reservatórios estudados, o açude Forquilha foi o que

apresentou tendência decrescente do volume mais acentuada no período, passando de 85,6 para

40,3% da sua capacidade máxima. As maiores variações de volume no período chuvoso, foram nos

açudes Sobral e Acaraú Mirim, que variaram de 64,3 a 81,4% e 82,7 a 100%, respectivamente.
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Figura 3 - Comportamento esquemático da variação de volume dos reservatórios entre junho
2004 e dezembro de 2005 para os reservatórios da bacia do Acaraú

O comportamento do pH nos reservatórios estudados é mostrado na Figura 4. Somente os

açudes Edson Queiroz e Forquilha ultrapassaram os limites superiores de pH estabelecidos para a

classe 2 pela Resolução N°357/2005 do CONAMA. A elevação do pH ocorreu em ambos no

período de estiagem, embora os mesmos não estivessem com seu menor volume. Os açudes Araras

e Edson Queiroz apresentaram os maiores valores de pH exatamente no período de menor volume

nos reservatórios. Já nos açudes Jaibaras e Acaraú Mirim, a variação nos valores de pH ocorreu de

forma suave, sendo praticamente constante ao longo de todo o período de estudo.
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Figura 4 - Comportamento temporal do pH nos reservatórios nos anos de 2004-2005.
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A Figura 5 mostra o comportamento temporal do OD nos reservatórios nos anos de 2004 e

2005. Todos os reservatórios estudados apresentaram valores em conformidade com os padrões

estabelecidos para a classe 2 pela Resolução N°357/2005 do CONAMA. Tendo em vista que a

amostragem da água de todos os reservatórios foi superficial, já era esperado encontrar-se

supersaturação na camada superior dos mananciais. Em estudo realizado em reservatórios cearenses

por Datsenko (1999), foi encontrado supersaturação do oxigênio dissolvido nas camadas superiores

da maioria dos açudes estudados. Com exceção do açude Acaraú Mirim que permaneceu com

valores de OD praticamente constantes ao longo do período de estudo, de maneira geral, ocorreu

uma queda em maior ou menor grau do OD nas águas de todos os outros reservatórios no período

chuvoso. Segundo Esteves (1998), no período de chuva ocorre aumento da concentração de matéria

orgânica dissolvida e particulada que contribui para elevar a desoxigenação da água em lagos

tropicais, o que pode ter contribuído para a queda do OD no período chuvoso nos reservatórios

estudados.
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Figura 5 - Comportamento temporal do OD nos reservatórios nos anos de 2004-2005.

A Figura 6 mostra o comportamento temporal do DBO nos reservatórios nos anos de 2004 e

2005. Com exceção do açude Acaraú Mirim, todos os reservatórios ultrapassaram os limites

estabelecidos para DBO para águas doces de classe 2 pela Resolução CONAMA N°357/2005. Com

relação à sazonalidade, pode ser observada certa influência na concentração de DBO, havendo um

aumento no período seco, quando os açudes estão com seus menores volumes, o que concentraria a

matéria orgânica presente.
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Figura 6 - Comportamento temporal do DBO nos reservatórios nos anos de 2004-2005.

A Figura 7 apresenta o comportamento temporal do fósforo total nos reservatórios nos anos de

2004 e 2005. Todos os reservatórios ultrapassaram os limites estabelecidos para fósforo total para

ambientes lênticos de águas doces, classe 2 da Resolução CONAMA N°357/2005. Somente o açude

Forquilha apresentou tendência crescente de fósforo no período seco, já os reservatórios Araras,

Jaibaras, Sobral, Edson Queiroz e Acaraú Mirim mostraram tendência decrescente nos valores do

parâmetro na água, no período seco. Para Esteves (1998) as chuvas são fontes significativas de

fosfato e nitrogênio para lagos e reservatórios, o que sugere a possibilidade do açude Forquilha vir

recebendo um aporte constante e significativo de fósforo, independente do carreado pelas

enxurradas.
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Figura 7 - Comportamento temporal do fósforo total nos reservatórios nos anos de 2004-2005.
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A Figura 8 mostra o comportamento temporal dos coliformes termotolerantes (CT) nos

reservatórios nos anos de 2004-2005. Com exceção do açude Edson Queiroz, todos os reservatórios

apresentaram os coliformes termotolerantes bem abaixo do valor máximo permitido para águas

classe 2, da Resolução N°357/2005 do CONAMA. Embora estudos de Araújo (2006) tenham

constatado a ocorrência de atividades antrópicas impactantes à qualidade das águas em todos os

reservatórios, provavelmente a forma de coleta das amostras (superficial), onde a incidência da

radiação solar é mais acentuada, tenha atuado na eliminação dos coliformes termotolerantes em

alguns dos açudes estudados.
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Figura 8 - Comportamento temporal dos coliformes termotolerantes nos reservatórios nos anos de
2004-2005.

4 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

O pH pouco variou em relação ao período seco-chuvoso, e na maioria dos açudes, este não

ultrapassou os padrões do CONAMA, com exceção dos açudes Edson Queiroz e Forquilha que se

apresentaram em desacordo com a classe, tendo a elevação do pH ocorrido no período de estiagem.

Todos os reservatórios estudados apresentaram valores de OD em conformidade com os

padrões estabelecidos para a classe 2 pela Resolução N°357/2005 do CONAMA. Para os outros

reservatórios no período chuvoso, com exceção do açude Acaraú Mirim, ocorreu decréscimo do OD

nas águas.

Com relação à sazonalidade, pode ser observada certa influência na concentração de DBO,

havendo um aumento no período seco, quando os açudes estão com seus menores volumes. Com

exceção do açude Acaraú Mirim, todos os reservatórios ultrapassaram os limites estabelecidos para

DBO para águas doces de classe 2 pela Resolução CONAMA N°357/2005.
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Todos os reservatórios ultrapassaram os limites estabelecidos para fósforo total para

ambientes lênticos de águas doces, classe 2 da Resolução CONAMA N°357/2005, comprovando o

aporte significativo de fontes difusas de fósforo de origem antrópica para os mananciais.

Os reservatórios na sua maioria, exceção para o açude Edson Queiroz, apresentaram

resultados de coliformes termotolerantes (CT), bem abaixo do valor máximo permitido para águas

classe 2, da Resolução N°357/2005 do CONAMA.
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