
XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  1 

BALANÇO DE MASSA DE FÓSFORO E A EUTROFIZAÇÃO EM 

RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO DO RIO GRANDE DO NORTE – 

BRASIL 
 

Anderson Felipe de Medeiros Bezerra
1
; Arthur Mattos

2
, Vanessa Becker

3
 

 

Resumo – O aumento do impacto antrópico sobre os ecossistemas aquáticos vem acelerando o 

processo de eutrofização, comprometendo os usos múltiplos de água dos lagos e reservatórios no 

Brasil e no mundo. Esta problemática faz parte da realidade dos reservatórios do semiárido do 

Estado do Rio Grande do Norte. O trabalho foi realizado em dois reservatórios tropicais localizados 

na região do semiárido do Rio Grande do Norte, Gargalheiras e Cruzeta, em amostragens mensais, 

durante o período de seca (de junho a dezembro de 2010) e o período chuvoso (de janeiro a março 

de 2011). Em cada reservatório foram amostrados 3 pontos ao longo do eixo longitudinal. O 

objetivo deste trabalho foi realizar o balanço hídrico e o balanço massa de fósforo e compreender a 

dinâmica espacial e temporal das variáveis limnológicas, a fim de avaliar o processo de 

eutrofização nos reservatórios do semiárido. No período chuvoso de 2011 as cargas de fósforo total 

e sólidos suspensos, recebidas pelos reservatórios através dos rios afluentes, foram elevadas, mas 

não agravaram o estado trófico dos reservatórios, pois estes foram classificados como eutróficos 

durante todo período monitorado, com exceção dos meses de setembro e outubro de 2010 para o 

reservatório Gargalheiras, quando foi classificado como mesotrófico. 
 

Abstract – The increase of human impact on aquatic ecosystems has accelerated the eutrophication 

process, compromising the multiple uses of water in lakes and reservoirs in Brazil and world. This 

question is part of the reality of semi-arid reservoirs of the State of Rio Grande do Norte. The study 

was conducted in two tropical reservoirs located in the semiarid region of Rio Grande do Norte, 

Gargalheiras and Cruzeta, in monthly samples during the dry season (June-December 2010) and the 

rainy season (January-March 2011). In each reservoir were sampled three points along the 

longitudinal axis. The aim of this study was to define the water balance and mass balance of 

phosphorus and understand the spatial and temporal dynamics of limnological variables in order to 

evaluate the process of eutrophication in the reservoirs of the semi-arid. During the rainy season of 

2011 loads of total phosphorus and suspended solids, received by the reservoir through the 

tributaries, were high, but don’t aggravated the trophic state of reservoirs because them were 

classified as eutrophic throughout the all monitored period, with the exception of the months 

September and October 2010 to the reservoir Gargalheiras when it was classified as mesotrophic. 
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INTRODUÇÃO 

 

A eutrofização artificial (o crescimento excessivo da biomassa algal resultante do 

enriquecimento de nutrientes pelas atividades humanas) é o principal problema que as águas 

superficiais enfrentam nos dias de hoje (Esteves, 1998). é um dos exemplos mais visíveis das 

alterações que o homem pode causar ao meio ambiente. O uso indiscriminado de fertilizantes e 

despejos de efluentes industriais e domésticos sem qualquer tratamento nas bacias de drenagem de 

reservatórios vem alterando as características de qualidade das águas destinadas ao consumo 

humano.  

De acordo com Smith (1998) o ponto de partida para o estudo da eutrofização pode ser o 

conceito de nutriente limitante. Nutrientes limitantes são aqueles que estão presentes no ambiente 

em quantidades menores do que os demais em relação à demanda do crescimento fitoplanctônico. 

Isto implica em dizer que um determinado nutriente pode ser o principal fator limitante ao 

crescimento de organismos fotossintetizantes em um dado ecossistema e que o crescimento desses 

organismos pode ser proporcional à taxa de fornecimento desse nutriente. Embora o fósforo seja 

geralmente o nutriente limitante, o nitrogênio pode ocasionalmente ocupar esse papel e limitar o 

crescimento fitoplanctônico principalmente em ambientes com altas concentrações de fósforo. 

Dessa forma, o controle da eutrofização depende do controle das cargas desse nutriente limitante 

para o ecossistema (Smith, 1998). 

A degradação dos ecossistemas aquáticos pode resultar em perdas dos seus componentes, 

assim como perdas nos bens e serviços que esses sistemas fornecem para a sociedade (Carpenter et 

al., 1998). Existem, portanto, grandes prejuízos para a população e outros seres vivos decorrentes 

da eutrofização, tais como perda da balneabilidade, do valor estético (cor e odor), da 

biodiversidade, dos recursos pesqueiros, do potencial turístico, dentre outros (Carpenter et al., 

1999).  

Um exemplo de perda do potencial econômico devido à eutrofização é o caso de alguns 

pescadores residentes nas comunidades ribeirinhas de reservatórios na região semiárida do Rio 

Grande do Norte (RN), que já não conseguem escoar o pescado para comunidades locais, pois já se 

sabe que os peixes podem se alimentar das cianobactérias, potenciais produtoras de toxinas, as 

quais podem se acumular na biomassa do peixe pelo princípio da magnificação trófica.  

Diversos programas de recuperação de lagos eutróficos envolvendo basicamente uma redução 

nas cargas externas de fósforo foram implementados em todo o mundo. No entanto, lagos 

eutrofizados apresentam diferentes respostas quanto à diminuição do aporte externo de fósforo. 

Alguns têm uma excelente capacidade de reverterem o processo da eutrofização imediatamente 
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após a redução da carga externa de fósforo. Outros se mantêm eutrofizados mesmo após drásticas 

reduções no aporte externo de fósforo e requerem estratégias adicionais de manejo (Carpenter et 

al., 1998). Estudos limnológicos, monitoramento das características morfométricas e das cargas de 

nutrientes recebidas pelos reservatórios são importantes para a implantação de ações para controle 

da eutrofização e restauração de ecossistemas já degradados. 

Na região do semiárido do Rio Grande do Norte os reservatórios sofrem um acelerado 

processo de eutrofização, e a qualidade da água desses ambientes vem sendo seriamente 

comprometida por florações de cianobactérias potencialmente tóxicas, que além de oferecerem 

riscos a saúde humana e animal, causam prejuízos econômicos e alteram a estrutura e o 

funcionamento dos ecossistemas (Bouvy et al., 2003; Panosso et al., 2007, Freitas, 2008; Costa et 

al., 2006, 2009; Chellapa et al., 2008, 2009).  

 A entrada de nutrientes nos corpos d’água pode ocorrer por fontes pontuais ou não pontuais 

(difusas), sendo as primeiras mais fáceis de se identificar, mensurar e controlar. Já as fontes não 

pontuais são mais difíceis de se controlar e estão relacionadas com a atividade da agricultura na 

bacia de drenagem e com a lixiviação do solo causada pelas chuvas, carreando os nutrientes do solo 

para os corpos d’água (Carpenter et. al, 1998).  

 Os solos do semiárido brasileiro são geralmente rasos e a cobertura vegetal é relativamente 

escassa (Oyama & Nobre, 2004), são facilmente erodidos pela ação das fortes chuvas que se 

concentram em alguns poucos dias do ano. O resultado da intensa erosão dos solos, associada às 

grandes áreas de captação das bacias, é a elevação da carga de sólidos em suspensão carreados para 

os reservatórios aumentando a turbidez, além de enriquecer o reservatório com os nutrientes 

lixiviados (Freitas, 2008)  

A falta de saneamento básico, cargas externas pontuais e difusas de nutrientes e os elevados 

índices de evaporação, que favorecem a concentração de nutrientes na água, são as principais 

causas da eutrofização dos reservatórios na região semiárida (Freitas, 2008; Mesquita, 2009; 

Chellapa et al., 2009). Existem poucos estudos na região que descrevem o balanço de massa de 

fósforo e sólidos em suspensão relacionando as cargas recebidas com o estado trófico dos 

reservatórios. Estudos como esse são importantes para o entendimento das flutuações espaciais e 

temporais da qualidade da água para usos múltiplos. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Área de estudo 

 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  4 

A bacia do Rio Piranhas/Açu é a principal bacia do RN e se insere na região semiárida, onde 

há extrema irregularidade temporal e espacial das chuvas (figura 1). Nos primeiros meses do ano, 

em geral entre fevereiro e maio, ocorrem índices pluviométricos elevados com precipitações 

superiores a 100 mm. A maior parte do ano a região sofre com a escassez de água. O semiárido 

apresenta ainda taxas elevadas de evaporação e de evapotranspiração em face de coeficientes 

térmicos muito altos. Essas características climáticas causam uma alta variabilidade no volume dos 

reservatórios, causando assim, em períodos de seca, a redução da qualidade da água dos 

reservatórios à medida que os nutrientes são concentrados com a perda do volume de água pela 

evaporação. 

 

 

Figura 1 - Localização da bacia do Rio Seridó (inserido na bacia do Rio Piranhas/Açu) 

 

A região estudada possui pluviosidade média anual de 500 mm, contrapondo-se com a 

evaporação potencial que é da ordem de 2000 mm/ano (SERHID, 2005), possuindo uma umidade 

relativa média anual de 64%.  A região também está passando pelo processo de “desertificação” por 

causa das condições climáticas da região, e também pelo modelo econômico tradicional, baseado 

no extrativismo de lenha e na pecuária. Essa região possui solos rasos e pobres. Os rios em sua 

maioria são intermitentes. Portanto, a água de boa qualidade é escassa e representa um patrimônio 

natural de grande valor para a população local (Pan-Brasil, 2004).  

Os solos predominantes da região são os Litólicos Eutróficos e o Bruno não Cálcico, com 

fertilidade natural alta, textura arenosa a argilosa, fase pedregosa a rochosa, relevo suave ondulado 

e forte ondulado, rasos e muito susceptíveis a erosão. Os solos são pouco cultivados, e a vegetação 

Bacia do 

Rio 

Seridó 
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natural é aproveitada com pecuária extensiva de maneira extremamente precária 

(CPRM/PRODEEM, 2005).   

Pequenas áreas são cultivadas com milho e feijão. Destaca-se a avicultura e o cultivo de 

tomate e algodão arbóreo. Os solos apresentam limitações muito fortes no uso agrícola pela falta 

d’água, erosão e pelos impedimentos ao uso de máquinas agrícolas, em decorrência do relevo e 

pequena profundidade do solo. Portanto a aptidão agrícola é mais restrita para as áreas 

correspondentes a solos Bruno não Cálcico, terras aptas para culturas especiais de ciclo longo 

(algodão arbóreo, sisal, caju e coco). O sistema de manejo agrícola possui médio a baixo nível 

tecnológico. As práticas agrícolas estão condicionadas ao trabalho braçal e a tração animal, com 

implementos agrícolas simples (CPRM/PRODEEM, 2005).   

O relevo da região possui elevações de 100 a 200 metros de altitude nas proximidades do 

município de Cruzeta e de 200 a 400 metros de altitude na região do município de Acari. Compõe 

parte do relevo a depressão sertaneja - terrenos baixos situados entre as partes altas do Planalto da 

Borborema e da Chapada do Apodi. Os terrenos que compõem a bacia hidrográfica do Seridó 

(inserida na Bacia Piranhas/Açu) são predominantemente de formação cristalina pré-cambriana, 

que dificulta a formação de aquíferos. 

A vegetação caracteriza-se pela caatinga hiperxerófila arbustiva aberta com predominância de 

cactáceas e plantas de porte mais baixo e bem espaçadas. Nesses tipos de vegetação as espécies 

mais encontradas são pereiro, favela, facheiro, macambira, mandacaru, xique-xique e jurema-preta. 

Segundo o Plano Nacional de Combate a Desertificação – PNCD, que define desertificação como a 

degradação da terra nas zonas áridas, semiáridas e sub-úmidas secas, resultantes de fatores diversos 

tais como as variações climáticas e as atividades humanas, os municípios de Cruzeta e Acari estão 

inseridos em área susceptível à desertificação em categoria muito grave (CPRM/PRODEEM, 

2005).   

A região tem um clima muito quente e semiárido (tendendo a árido), tipo estepe, descrita 

assim pela classificação de Köppen (1928) como clima do tipo BSw’h’. Compreende 29 municípios 

localizados na bacia, sendo 18 no Rio Grande do Norte (75% da população total da bacia) e 11 

municípios na Paraíba.  

 

Reservatórios estudados 

 

Foram estudados os reservatórios Gargalheiras (Marechal Dutra) e Cruzeta, ambos inseridos 

na bacia Piranhas/Açu (figura 2). 
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Figura 2 - Localização da bacia hidrográfica Piranhas/Açu, com destaque aos reservatórios estudados. 

 

O reservatório Marechal Dutra (latitude 06°25’30” S e longitude 36°36’09” W), mais 

conhecido como Gargalheiras, localiza-se no município de Acari/RN. O Gargalheiras abastece os 

municípios de Acari e Currais Novos, que fazem parte da microrregião do Seridó Oriental do estado 

do Rio Grande do Norte e também estão inseridos na bacia do Rio Seridó.  A população residente 

nos municípios de Acari e Currais Novos, segundo o IBGE (2010) é de 53.700 (cinquenta e três mil 

e setecentos habitantes), sendo que 7008 habitantes vivem em zonas rurais e 46695 em áreas 

urbanas. Gargalheiras é de extrema importância para o abastecimento dessas cidades, onde seu 

maior volume é destinado para Currais Novos por possuir uma população quatro vezes maior do 

que o município de Acari.   

O Reservatório Gargalheiras teve sua construção concluída em 1959 e se originou da 

barragem do rio Acauã. Está localizado a 13,0 km da cidade de Acari (figura 3). Abrange uma área 

de 805,67 ha, com capacidade máxima de acumulação de 44,4 milhões de metros cúbicos (nova 

curva cota-área-volume a partir de janeiro de 2010) e um volume da reserva intangível (volume 

morto) de 1 milhão e 600 mil metros cúbicos. A barragem é do tipo concreto (vertedoura) com 

altura máxima de 26,5 metros e extensão de coroamento de 174 metros. Quando em período de 

cheias, o reservatório se transforma em um belo ponto turístico pela beleza e magnitude de sua 

queda d’água. O reservatório Gargalheiras é administrado pelo Departamento Nacional de Obras 

Contra as Secas (SEMARH-RN).  
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Já o reservatório Cruzeta (latitude 06°24’32” S e longitude 36°48’01” W) foi concluído em 

1929 barrando o Riacho São José. Com uma capacidade de 23.545.745 m
3 

(nova curva cota-área-

volume a partir de janeiro de 2010 - SEMARH), 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 m
3
, mas com o passar dos anos e com o processo de assoreamento 

este volume vem diminuindo até os 23 milhões de m³ atuais de capacidade máxima.  

A bacia hidrográfica do reservatório Cruzeta limita-se com os paralelos 06°03’ e 06° 25’ Sul 

e os meridianos 36° 35’ e 36° 57’ Oeste. O principal tributário é o rio São José, que 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 Cruzeta é de 1.010 km² com um perímetro de 157 km (figura 3), e 

compreende terras dos seguintes municípios: 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%). 

A barragem do reservatório Cruzeta tem 880 m de extensão, medida 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 

(SEMARH-RN). 

O reservatório 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). Relatos da população e dados anteriores de qualidade da água de Cruzeta não 

indicam uma água de boa qualidade para consumo humano (não potável), mesmo após tratamento 

simplificado da estação de tratamento de Cruzeta.  
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Figura 3 - Bacias dos reservatórios Gargalheiras e Cruzeta e delimitações dos municípios. 

 

As principais variáveis morfológicas e hidrológicas do reservatório Gargalheiras e Cruzeta 

são monitoradas pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH-RN). A figura 4 

mostra os reservatórios pelas imagens de satélite, destacando a distância dos reservatórios para os 

municípios de Acari e Cruzeta, e os pontos de coleta. 

 

 
Figura 4 - Reservatórios estudados, com destaque para os pontos de coleta; (a) Reservatório Gargalheiras; b) 

Reservatório Cruzeta. Fonte: Google Earth 

A tabela 1 resume algumas características morfométricas dos reservatórios que foram 

estudados. 

 

 

(a) (b) 
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Tabela 1 - Área da bacia hidrográfica (BH), área da bacia hidráulica (A), capacidade máxima de acumulação 

de água (V), a profundidade média (Z) na cota máxima e a profundidade máxima (Zmáx) dos dois 

reservatórios estudados. 

Reservatório BH (km
2
) A (km

2
) V (10

6
m

3
) V/A = Z (m) Zmáx (m) 

Gargalheiras 2.400,00 8,05 44,4 5,5 20,0 

Cruzeta 1.010,00 6,16 23,5 3,8 8,0 

 

Os reservatórios possuem histórico de eutrofização, com variações anuais da qualidade de 

água, caracterizadas por florações corriqueiras de cianobactérias em suas águas (Panosso et al., 

2007; Costa et al., 2006, 2009; Chellapa et al., 2008, 2009), principalmente no período seco, pela 

diminuição dos seus volumes armazenados e consequente concentração de nutrientes na água, 

como mostram as figuras 5 e 6. 

 

Figura 5 – (a) vertimento do reservatório Gargalheiras durante período chuvoso; (b) floração de 

cianobactérias no ponto próximo à barragem durante o período seco. 

 

 

Figura 6 - (a) vertimento do reservatório Cruzeta durante período chuvoso; (b) floração de cianobactérias no 

ponto próximo à barragem durante o período seco. 

(a) (b) 

(b) (a) 
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Metodologias analíticas 

 

Coletas mensais foram realizadas nos reservatórios Gargalheiras e Cruzeta no período de 

junho de 2010 a março de 2011, compreendendo um período de seca (junho a dezembro de 2010) e 

um período chuvoso (janeiro a abril de 2011). As coletas foram realizadas em três pontos ao longo 

do eixo longitudinal do reservatório: próximo à barragem (P1 – 06º25’30” S e 36º36’09” W em 

Gargalheiras / 06º24’37” S e 36º47’44” W em Cruzeta), na região central do reservatório (P2 – 

06º24’11” S e 36º 35’45” W em Gargalheiras / 06º24’05” S e 36º47’32” W em Cruzeta) e próximo 

à desembocadura do principal tributário (P3 – 06º23’15” S e 36º34’22” W em Gargalheiras / 

06º22’50” S e 36º47’18” W em Cruzeta).  

Os perfis de temperatura, pH, oxigênio dissolvido e condutividade elétrica foram medidos 

através da sonda multiparamétrica HIDROLAB DS5, a intervalos de 1 metro, da superfície ao 

fundo do reservatório. A transparência da água foi medida com o auxílio do disco de Secchi. As 

amostras de água para análise de nutrientes, clorofila a e sólidos suspensos foram coletadas com 

auxílio de uma garrafa de Van Dorn, ao longo de toda coluna d’água, para uma maior 

representatividade dos dados, e assim integrada para a retirada de subamostras. As subamostras 

foram acondicionadas em garrafas de polietileno, previamente lavadas com HCl 10%  e água 

deionizada e acondicionadas em caixas térmicas com gelo durante o transporte para o laboratório, 

onde foram congeladas para posterior análise de alguns parâmetros (tabela 2). Em laboratório 

foram analisadas as concentrações de fósforo total, fósforo solúvel reativo, nitrogênio total, 

clorofila a, sólidos suspensos totais, sólidos fixos e sólidos voláteis.   

 

Tabela 2 - Parâmetros que foram monitorados com os respectivos métodos e referências. 

PARÂMETRO MÉTODO REFERÊNCIA 

Transparência (m) Secchi - 

Sólidos suspensos totais (mg.l
-1

) Secagem a 103° - 105° C APHA, 1998 

Sólidos suspensos fixos (mg.l
-1

) Ignição em forno mufla a 550°C APHA, 1998 

Sólidos suspensos voláteis (mg.l
-1

) Ignição em forno mufla a 550°C APHA, 1998 

Fósforo total (µg.l
-1

) Espectrometria UV Valderrama (1981) 

Fósforo solúvel reativo (µg.l
-1

) Espectrometria UV Murphy & Rilley (1962) 

Nitrogênio total (µg.l
-1

) Espectrometria UV Valderrama (1981) 

Clorofila a (µg.l
-1

) Espectrometria UV 
Jespersen & 

Christoffersen, (1988) 
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Cálculo do balanço de massa de fósforo e sólidos suspensos 

 

O estudo do balanço de massa em reservatórios é realizado através do balanço hídrico, tendo 

como base a equação da continuidade, mostrada na equação 1, considerando os volumes de entrada 

e saída ao longo de um intervalo de tempo. 

 

I - O = dS/dt                                                   (1) 

 

Onde: I (input) e O (output) são os totais de fluxos que entram e saem no volume de controle e 

dS/dt é a taxa de variação do armazenamento interno no volume de controle. 

Na equação geral do balanço hídrico de um lago, os fluxos de entrada (I) compreendem: o 

escoamento superficial (Qsup), a recarga subterrânea do aqüífero (Qrecarga) e as precipitações 

pluviais (P) sobre a área do espelho d'água (A). Os fluxos de saída (O) são constituídos pela perda 

d'água por evaporação no espelho, determinada pelo produto da taxa de evaporação (E) pela área do 

espelho d' água (A); as perdas subterrâneas do lago (Qperdas) e os consumos d'água (Qconsumos). 

A taxa de variação do armazenamento (dS/dt), em cada instante, pode ser avaliada pelo produto da 

área do espelho d'água (A) pela taxa de variação do nível d'água do lago (dh/dt). 

 

(P.A + Qsup + Qrecarga) entrada - (E.A + Qperdas + Qconsumo) saída = A.(dh/dt)        (2) 

 

Para identificação das cargas de entrada, multiplica-se a vazão de entrada de água (m
3
/mês) 

pela concentração média de PT (gPT. m
-3

) e de sólidos totais (kgSST.m
-3

) na água que entra no 

reservatório. Foram feitas coletas de água no rio Acauã (95% da área total da bacia do 

Gargalheiras) e nos rios Quimproró, Rio do Meio e Rio Salgado (95% da área total da bacia de 

drenagem do Cruzeta) durante o período chuvoso.. Além dos rios foram coletadas amostras de água 

de chuva para detecção da concentração de fósforo que entra diretamente no reservatório, 

multiplicando-se a concentração na água de chuva pela área do espelho d’água em cada mês.   

 O cálculo da vazão afluente (Qrio) foi realizado através da equação 3, onde Qrio representa a 

vazão do rio principal a ser calculada; △V é o volume do reservatório no fim de cada mês 

observado; Qchuva é a vazão que entra diretamente pela chuva em cada mês (área do espelho em m² 

multiplicada pela precipitação em metros); QEvapo é o volume total perdido no final de cada mês por 

evaporação (multiplica-se a área do espelho pela evaporação em cada mês) e QDemanda representa a 

vazão total retirada para abastecimento e irrigação. 
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          Qrio= △V - Qchuva + QEvapo + QDemanda                                   (3) 

 

 Assim, multiplicando-se Qrio pela concentração média de PT encontrada nos rios e Qchuva pela 

concentração encontrada na água de chuva no período, a carga total de entrada de fósforo em cada 

reservatório. Já a saída será determinada pela multiplicação da QDemanda pela concentração média de 

PT e SST na água de cada reservatório durante o período estudado.  

 A saída do fósforo do reservatório se dá através da descarga (flushing) de água do 

reservatório, f (mês
-1

). A descarga, por sua vez, é dada pela fração do volume que é retirado do 

reservatório por unidade de tempo (m
3
 mês

-1
), excluindo a parcela perdida por evaporação, pois o 

fósforo não possui componente atmosférico em seu ciclo. Outra considerável perda de fósforo da 

coluna d´água do reservatório ocorre por sedimentação de partículas em suspensão contendo 

fósforo. A taxa de perda de P por sedimentação, s (mês
-1

) é proporcional à velocidade de 

sedimentação, sp (m/mês) e inversamente relacionada à profundidade média do reservatório, Zm 

(m), desconsiderando a turbulência (s=sp/zm). De acordo com Straskraba (1996), para reservatórios 

com tempo de residência de água superior a 100 dias, como é o caso dos açudes do semiárido 

brasileiro, o valor médio do coeficiente de retenção, a fração da carga anual de fósforo total que 

fica retida no sedimento, é de 0,8. No entanto, para fins de balanço de massa, não foi considerado a 

taxa de sedimentação, pois os fluxos de fosfato entre o sedimento e coluna d’água são constantes e 

compensatórios.   

Para se determinar a carga de fósforo total sobre os reservatórios foram calculados os 

coeficientes de exportação de fósforo de cada bacia, Lb(P), dividindo-se a carga total de entrada do 

fósforo pela área de drenagem dos principais rios tributários, e com isso podemos calcular a carga 

de fósforo sobre o reservatório, conforme a equação 4, de acordo Toledo Jr. et al., (1983). 

 

                                                               (4) 

 

 Onde: AD = área de drenagem (km
2
); 

 Lb(P) = coeficiente de exportação de P (gPtotal/m
2
.ano); 

 AL = área do reservatório (km
2
). 

     
 

Análises de dados 

 

 Foram realizadas análises descritivas dos dados com auxilio dos programas Microsoft Excel 

2007 e Statview versão 5.0. Análises de regressão linear foram realizadas com auxilio do programa 
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Statistica
®
 (Statsoft Inc. 1996) para avaliar quais das variáveis analisadas melhor explicam os 

padrões observados de variação da biomassa fitoplanctônica e da transparência da água no 

reservatório. Essas análises também são utilizadas para testar as premissas de que a biomassa 

fitoplanctônica depende fortemente da concentração de fósforo na água e que a transparência da 

água depende fortemente da biomassa fitoplanctônica. Assim, foram descritas as relações entre as 

concentrações de nutrientes (N e P), transparência do disco de Secchi e a biomassa fitoplanctônica 

(Clorofila a); entre as concentrações de sólidos em suspensão fixos (SSF) e totais (SST); entre SSF 

e profundidade do Secchi; e entre clorofila a e sólidos voláteis em suspensão (SSV). 

 Foram realizadas análises de variância (ANOVA) para testar se havia diferenças nas variáveis 

monitoradas entre os pontos de coleta e os períodos de chuva e de seca. Foi utilizado o teste de 

Tukey para verificar as semelhanças estatísticas entre as variáveis analisadas no período se seca e 

no período chuvoso (junho de 2010 a fevereiro de 2011) e entre os pontos de coleta.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Balanço hídrico nos reservatórios e características morfométricas no período de estudo 
 

 No ano de 2010 precipitaram 740,6 mm de chuva, distribuídas principalmente no primeiro 

semestre do ano, nos meses de janeiro, maio e junho. No segundo semestre foram poucas as chuvas 

na região Seridó, com exceção do mês de outubro, que obteve 91,8 mm. Durante o período de 

estudo (junho de 2010 a abril de 2011) precipitaram 1043,4 mm na região do reservatório 

Gargalheiras e 931,8 mm em Cruzeta (DNOCS Cruzeta - EMPARN). Os cálculos do volume de 

entrada (chuvas sobre a área média do espelho d’água e entrada pelos rios) e o volume de saída 

(evaporação e saída pela demanda/sangria Cruzeta) durante o período de estudo estão demonstrados 

na tabela 3.  

 

Tabela 3 - Balanço de entrada e saída de água durante o período de estudo nos reservatórios Gargalheiras e 

Cruzeta. 

Reservatório 

Entrada Saída 

Pela chuva 

(m³) 
Pelos rios (m³) 

Volume evaporado 

(m³) 

Volume 

demanda/vertimento 

(m³) 

Gargalheiras 6.380.959,82 12.998.213,70 19.024.351,77 2.645.280,00 

Cruzeta 4.414.735,47 47.008.400,43 13.618.480,66 29.439.823,24 
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As flutuações dos volumes no período de estudo estão na figura 7, a qual mostra que ambos 

os reservatórios perderam bastante água no período de seca de 2010, mas nos primeiros meses de 

2011, com um bom período de chuvas, os reservatórios recuperaram parte do volume perdido. 

 

 

 

Figura 7 - Balanço hídrico dos reservatórios entre junho de 2010 e abril de 2011, com destaque para os 

volumes de entrada e saída e a variação do armazenamento no período. 

 

No ano de 2010 precipitaram cerca de 740 mm na região do Seridó, o que não foi suficiente 

para que os reservatórios atingissem seus volumes máximos e vertessem. Em dezembro de 2010 o 

reservatório Gargalheiras estava com cerca de 50% da sua capacidade máxima, enquanto que 

Cruzeta estava com cerca de 30%. Em abril de 2011, após início do período chuvoso, os 

reservatórios Gargalheiras e Cruzeta atingiram respectivamente 72% e 100%. O volume médio no 

período de junho 2010 a março de 2011 foi de 54% do volume máximo para Gargalheiras e 50% 
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para Cruzeta. Os reservatórios apresentaram baixas profundidades médias (volume/área) no período 

e elevado tempo de residência (tabelas 4 e 5). A diminuição no tempo de residência da água do 

reservatório Cruzeta no mês de abril/2011 foi devido ao vertimento do reservatório no período.  

 

Tabela 4 - Volume médio de água (V), área da bacia hidráulica (A) e profundidade média (Z), vazão média 

mensal de saída (Q), e tempo médio de residência da água (ρ) dos dois reservatórios entre junho de 2010 e 

abril de 2011. 

Reservatório 
V 

(10
6
m

3
) 

A 

(10
6
m

2
) 

V/A = Z(m) 
Q ρ = V/Q 

(10
6
m

3
mês

-1
) (dias) 

Gargalheiras 24,2 5,9 4,1 1,90 428,73 

Cruzeta 11,8 4,4 2,6 3,90* 125,04 

 

Tabela 5 - Tempo de residência (T.R) médio da água nos reservatórios Gargalheiras e Cruzeta, em dias. 

Mês JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR 

Ano 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 

(T.R) 

Gar. 
580,36 413,02 327,62 289,38 292,01 309,61 349,70 453,03 585,07 687,54 799,28 

(T.R) 

Cruz. 
194,71 149,02 90,24 84,22 82,14 80,04 86,20 98,97 180,62 204,34 68,16 

 

 

Balanço de massa de fósforo total e sólidos em suspensão 

  

 As cargas de fósforo total e sólidos em suspensão nos reservatórios Gargalheiras e Cruzeta 

foram realizadas com base na contribuição dos rios afluentes (Rio Acauã em Gargalheiras e os rios 

do Quimproró, Rio do Meio e Rio Salgado em Cruzeta) com a avaliação do balanço hídrico nos 

reservatórios, incluindo a precipitação atmosférica sobre as bacias hidráulicas.  

 Através das amostragens realizadas, foram estimadas concentrações médias de sólidos em 

suspensão e fósforo total, bem como a concentração média de fósforo total contida na amostras de 

água de chuva, para o período chuvoso do ano de 2011 (janeiro a abril), de acordo com a tabela 6. 

 

 

 

 

 

 

 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  16 

Tabela 6 - Concentrações médias de sólidos em suspensão totais (SST), fixos (SSF), voláteis (SSV) e de 

fósforo total (PT) nos afluentes e na água precipitada sobre os reservatórios para o período chuvoso de 2011. 

PERIODO CHUVOSO 2011 (g.m
3-1

) 

Gargalheiras 

FONTE PT SST SSF SSV 

Afluente 0,41 396,00 336,00 60,00 

Precipitação 0,018 

   Cruzeta 

FONTE PT SST SSF SSV 

Afluente 0,20 169,00 136,00 33,00 

Precipitação 0,018 

     

O balanço hídrico dos reservatórios foi importante para realizar as estimativas das cargas de 

entrada e saída de sólidos em suspensão e fósforo total. Portanto, foi estimado que nos 11 meses do 

período de estudo os reservatórios Gargalheiras e Cruzeta receberam respectivamente 5.147,29 e 

7.944,42 toneladas de sólidos suspensos totais, das quais 84,8% e 80,4% representaram as frações 

inorgânicas nos dois reservatórios (sólidos suspensos fixos).  

O cálculo do balanço de massa de fósforo total em Gargalheiras resultou em uma carga de 

entrada de 5.505,44 kg recebida pelo reservatório durante o período de estudo. Já a carga de fósforo 

que saiu do reservatório por descarga foi de 248,13 kg. A carga resultante da entrada menos a saída 

de fósforo foi de 5.257,31 kg, o que representa 95% de retenção da carga total no período.  

Já o balanço de massa de fósforo no reservatório Cruzeta resultou em uma carga de entrada 

de 9.590,69 kg. A carga de saída pela demanda foi de 3834,38 kg, devido principalmente aos 

grandes volumes liberados para o perímetro de irrigação a jusante do reservatório. A carga 

resultante da entrada menos a saída de fósforo foi de 5756,31 kg para Cruzeta, o que representa 60 

% de retenção da carga total de entrada.  

Foi realizado o cálculo do coeficiente de exportação de fósforo da bacia de drenagem do 

reservatório Gargalheiras, a qual é representada pela bacia do Rio Acauã, Lb(P), resultando em 

0,0024 gPtotal/m
2
.ano. Já o coeficiente de exportação de fósforo, representativo da bacia de 

drenagem do dos três rios afluentes ao reservatório Cruzeta, foi de 0,0072 gPtotal/m
2
.ano.   

Com os valores dos coeficientes de exportação pode-se calcular as cargas de fósforo sobre os 

reservatórios de acordo com as áreas das bacias de drenagem (rios) e as áreas das bacias hidráulicas 

(reservatórios), resultando em carga de 0,93 gPtotal/m
2
.ano em Gargalheiras e 2,16 gPtotal/m

2
.ano em 

Cruzeta. 

As cargas de fósforo total e sólidos suspensos recebidas pelos reservatórios foram elevadas 

levando-se em consideração o curto período de estudo. Foi visto que mesmo Gargalheiras 
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possuindo uma maior área de drenagem que o reservatório Cruzeta, as cargas de sólidos e PT foram 

menores, principalmente pela presença do reservatório Dourado inserido em sua bacia de 

contribuição, demonstrando que reservatórios em cascata podem influenciar no balanço de massa 

de sólidos e nutrientes. As elevadas cargas recebidas por esses reservatórios são provenientes da 

falta de saneamento nos municípios e o uso de fertilizantes e defensivos agrícolas, além do 

desmatamento indiscriminado, possibilitando o carreamento de sólidos e nutrientes para os 

reservatórios, aumentando o processo de assoreamento e eutrofização.  

 

Estado trófico dos reservatórios 

Os resultados das estatísticas descritivas para os dados limnológicos do período seco e 

chuvoso para cada reservatório estão apresentados na tabela 7. Como a maioria dos parâmetros está 

espacialmente distribuída de forma homogênea no reservatório, as médias dos três pontos de coleta 

foram utilizadas para descrever as variáveis limnológicas em cada período de amostragem (seco e 

chuvoso). 

Tabela 7 - Resultados das estatísticas descritivas (média, desvio padrão, mínima e máxima) das 

variáveis monitoradas em Gargalheiras e Cruzeta nos períodos seco e chuvoso. 

 
GARGALHEIRAS CRUZETA 

PARÂMETRO PERÍODO SECO 
PERÍODO 

CHUVOSO 
PERÍODO SECO 

PERÍODO 

CHUVOSO 

Secchi (m) 
1,06 + 0,41 

(0,50 - 2,10) 

1,05 + 0,71 

(0,15 - 2,50) 

0,34 + 0,14 

(0,10 - 0,62) 

0,66 + 0,33 

(0,18 - 1,15) 

SST (mg.l
-1

) 
13,38 + 14,54 

1,43 - 69,14 

16,04 + 13,63 

(2,00 - 47,14) 

30,86 + 58,27 

(10,57 - 301,14) 

33,53 + 54,21 

(2,00 - 202,00) 

SSF (mg.l
-1

) 
5,12 + 4,30 

(0,33 - 18,86) 

6,17 + 11,55 

(0,00 - 41,43) 

17,37 + 14,23 

(1,75 - 51,43) 

22,94 + 51,78 

(0,00 - 185,00) 

SSV (mg.l
-1

) 
8,25 + 14,61 

0,86 - 66,29 

9,87 + 8,94 

(1,43 - 33,20) 

30,50 + 54,23 

(2,00 - 275,14) 

10,59 + 9,22 

(2,00 - 36,00) 

PT (µg.l
-1

) 
98,77 + 38,67 

(19,69 - 163,79) 

78,16 + 50,50 

(39,50 - 223,79) 

126,33 + 49,21 

(49,31 - 252,71) 

144,23 + 81,86 

(56,64 - 264,14) 

NT (µg.l
-1

) 
645,93 + 228,64 

(192,00 - 1118,50) 

772,17 + 325,60 

(380,50 - 1615,50) 

1526,19 + 729,30 

(483,50 - 2787,00) 

953,94 + 125,49 

(833,00 - 1185,50) 

N/P 
9,58 + 9,68 

(1,75 - 39,46) 

11,27 + 4,05 

(4,27 - 17,25) 

14,61 + 11,37 

(3,89 - 50,95) 

9,57 + 6,32 

(3,39 - 18,46) 

FSR (µg.l
-1

) 
23,35 + 16,46 

(0,00 - 76,33) 

14,71 + 17,33 

(0,00 - 55,08) 

25,58 + 18,73 

(6,33 - 68,42) 

29,93 + 26,65 

(0,00 - 80,92) 

Cl a (µg.l
-1

) 
13,02 + 13,94 

(1,95 - 54,97) 

43,32 + 58,93 

(3,90 - 173,59) 

65,96 + 58,89 

(6,36 - 176,43) 

36,76 + 25,81 

(1,11 - 84,76) 
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Os reservatórios apresentaram elevadas concentrações de fósforo total no período seco e no 

período chuvoso. Estas concentrações elevadas podem estar diretamente relacionadas com a 

elevada razão entre área da bacia de drenagem e a área da bacia hidráulica do reservatório, o que é 

agravado pela forma de economia da região baseada no cultivo agrícola utilizando fertilizantes a 

base de fósforo e a falta de saneamento básico dos municípios inseridos nas bacias de drenagem. 

Já as concentrações de clorofila a foram mais elevadas em Gargalheiras no período chuvoso, 

enquanto que em Cruzeta, pelo fato do seu vertimento em abril e renovação da água, a 

concentração de clorofila foi menor no período chuvoso que no período seco. Nos dois 

reservatórios a clorofila não se correlacionou diretamente com o fósforo total.  

As concentrações de nitrogênio total foram elevadas em ambos os reservatórios, mas 

apresentando razões N/P média abaixo de 16/1, sugerindo assim limitação da produção 

fitoplanctônica por nitrogênio neste reservatório (Redfield, 1958). A limitação por nitrogênio pode 

ser consequência de um excesso de fósforo no reservatório, não sendo um indício confiável de que 

o nitrogênio deva ser controlado para reverter a eutrofização, visto que diversos gêneros algais 

possuem a capacidade de fixar o nitrogênio diretamente da atmosfera (Schindler et al., 2008). 

Também é importante lembrar que a razão N/P nem sempre pode representar o total biodisponível 

dos nutrientes (Freitas, 2008).  

O limite de classificação trófica do ambiente como eutrófico para regiões semiáridas é de 60 

µg.l
-1

  para fósforo total e 12 µg.l
-1

  de clorofila a (Thornton & Rast, 1993). Desta forma ambos os 

reservatórios foram classificado como eutrófico durante todo o período monitorado com base nas 

concentrações de fósforo total (com exceção dos meses de agosto/2010 e março/2011 em 

Gargalheiras, cujas concentrações de PT estavam abaixo do valor limite). Com relação à 

concentração de clorofila a percebe-se que na grande parte do tempo o reservatório Gargalheiras 

também permaneceu eutrófico, com exceção dos meses de julho, setembro e outubro de 2010, 

enquanto que em Cruzeta esteve eutrófico durante todo período de estudo. 

As análises de regressão múltipla com os dados de junho/2010 a março/2011 mostraram que 

41 e 50% das variações na biomassa fitoplanctônica (clorofila a) nos reservatório Gargalheiras e 

Cruzeta, respectivamente, foram explicadas pelas variações do fósforo solúvel reativo, não 

apresentando correlação significativa com o fósforo total. Esta correlação foi negativa, ou seja, 

quanto menos FSR, maior a clorofila a, o que representa o rápido consumo do FSR pelo 

fitoplâncton nas camadas superiores (zona eufótica).  

O nitrogênio total explicou 19% das flutuações de clorofila a no reservatório Gargalheiras, 

não apresentando correlação significativa em Cruzeta. A existência de algas planctônicas fixadoras 

de nitrogênio (possuidoras de heterocistos), como, por exemplo, a Anabaena (Panosso et al., 2007), 
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pode influenciar nas concentrações deste nutriente na água, sendo a maior parte incorporada à 

biomassa fitoplanctônica, reforçada pelas maiores concentrações de NT encontradas na zona 

eufótica.   

Os reservatórios apresentaram baixa transparência média (entre os pontos de coleta) durante 

todo o período monitorado. As análises de regressão múltipla mostraram que cerca de 40 e 45% das 

variações na transparência da água dos reservatórios Gargalheiras e Cruzeta, respectivamente, 

foram explicadas pela variação dos sólidos suspensos fixos, não apresentando correlação 

significativa com biomassa fitoplanctônica (clorofila a).   

 

CONCLUSÕES 

 

As cargas de fósforo total e sólidos suspensos recebidas pelos reservatórios foram elevadas, 

mas não agravaram o estado trófico dos reservatórios dado o curto período de estudo, e 

principalmente por estarem classificados como eutrófico já no período seco de 2010. O efeito de 

diluição das concentrações de nutrientes na água dos reservatórios durante o período chuvoso pode, 

por um curto período de tempo, melhorar as características tróficas destes mananciais, mas as 

cargas de fósforo recebidas devem agravar o estado trófico devido a alta retenção deste nutriente.    

É necessária a continuidade deste monitoramento e do aporte de fósforo da bacia de drenagem 

durante um longo período de tempo, para que se identifiquem possíveis elevações das cargas 

recebidas pelos mananciais decorrentes do uso e ocupação do solo na bacia de drenagem.   

O estudo do estado trófico classificou os reservatórios como eutróficos. O fósforo reativo 

solúvel (em Gargalheiras e Cruzeta) e os sólidos suspensos fixos (apenas em Cruzeta) foram fatores 

importantes no processo da eutrofização, enquanto que as relações entre nutrientes totais e o 

crescimento fitoplanctônico foram pouco expressivas.  
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