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1 DEFINIÇÃO DE QUALIDADE DE ÁGUA EM RESERVATÓRIOS

Na literatura, encontram-se várias definições para “Qualidade da Água”, e, em todas, se 

observam critérios abióticos  (físico-químicos)  e  bióticos (biológicos)  em relação a  sua 

utilização. Esses critérios de qualidade da água especificam concentrações e/ou limites 

de alguns parâmetros que interferem na conservação do ecossistema aquático e proteção 

da saúde humana. Assim sendo, pode-se definir qualidade da água como um conjunto de 

características de natureza física, química e biológica que assegura determinado uso ou 

conjunto  de  usos,  devendo  estar  dentro  de  certos  limites  ou  padrões  previstos  na 

legislação vigente para que estes possam ser viabilizados (DERISIO, 2007).

Alguns parâmetros podem apresentar mais de um critério de controle, dependendo do uso 

e das condições naturais da água.  Por  exemplo, o pH e o número mais provável  de 

coliformes  na  água  serão  distintos  dependendo  do  uso:  para  consumo  humano,  os 

valores deverão obedecer à portaria n° 2.914/11 do Ministério da Saúde; se curso de água 

for utilizado para recreação de contato primário deverá obedecer à portaria n° 274/2000 

do  Conselho  Nacional  de  Meio  Ambiente  (CONAMA)  entre  outras  vigentes  no  país. 

Exemplos dessa natureza serão estudados e detalhados no Capítulo 5 desta Unidade, 

denominado “Legislação e Resoluções Correlatas”.

No âmbito das bacias hidrográficas de um estado ou país, quando se quer ter visão de 

conjunto  da  qualidade  das  águas,  adota-se  um  esquema  de  amostragem  em  vários 

pontos, formando uma rede de pontos de amostragem (DERISIO, 2007). Segundo este 

mesmo autor, as atividades de monitoramento se dividem em dois grandes grupos: o de 

aquisição de dados, que abrange as atividades operacionais da rede de monitoramento e 

o da utilização dos dados, que encerra aspectos marcadamente de informação.

Informações  sobre  a  qualidade  da  água  em  nosso  país  ainda  são  incipientes  ou 

inexistentes  em  muitas  bacias  hidrográficas.  A  ausência  de  redes  estaduais  de 

monitoramento em algumas unidades da federação e a heterogeneidade das redes de 

monitoramento  existentes  no  país  (número  de  parâmetros  analisados,  frequência  de 

coleta)  dificultam  a  avaliação  da  qualidade  das  águas  superficiais  em  um  país  de 



dimensões continentais como o Brasil.

O monitoramento e a avaliação da qualidade das águas superficiais e subterrâneas são 

fatores  primordiais  para  a  adequada  gestão  dos  recursos  hídricos,  permitindo  a 

caracterização  e  a  análise  de  tendências  e  prospecções  de  cenários  em  bacias 

hidrográficas,  sendo  essenciais  para  garantir  a  implementação  dos  diferentes 

instrumentos de gestão apresentados na lei, tais como: plano de bacia, outorga, cobrança 

e enquadramento dos cursos de água (AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS, 2005; 2012a).

O uso de Índices de Qualidade da Água (IQA)  surge da necessidade de sintetizar  a 

informação  sobre  vários  parâmetros  físico-químicos  e  biológicos,  visando  informar  a 

população e orientar as ações de planejamento e gestão da qualidade da água. Esses 

índices facilitam a comunicação com o público leigo, já que permitem sintetizar várias 

informações em um número único. Por outro lado, nesse processo de síntese ocorre a 

perda  de  informação  sobre  o  comportamento  dos  parâmetros  analisados.  Portanto 

qualquer  análise  mais  detalhada  deve  considerar  os  parâmetros  individuais  que 

determinam a qualidade das águas. Os principais Índices de Qualidade da Água utilizados 

pelas unidades da federação serão estudados na Unidade 3.

Uma das principais preocupações no estabelecimento de índices de qualidade da água,  

seja  unicamente  em  base  biológica  ou  por  meio  de  métodos  matemáticos,  é  tornar 

aplicáveis  avaliações  ecológicas  para  fins  de  rotina  também  para  pessoal  não 

especializado na área (SHÄFER, 1984). Os parâmetros ecológicos são os que visam à 

proteção da vida  e da reprodução dos organismos aquáticos.  Nesse caso,  a  água é 

considerada não apenas como veículo ou como substância que pode ser consumida, mas 

sim como ambiente propício à vida.

O  fato  de  o  ambiente  aquático  poder  ser  habitado  permanentemente  por  todo  um 

complexo  sistema  inter-relacionado  e  interdependente  de  seres  vivos  (e  não  apenas 

residência  temporária  de  formas  independentes)  repousa,  essencialmente,  na 

manutenção de um conjunto de propriedades físicas e químicas, de um estado dinâmico 

caracterizado  por  circunstâncias  e  especificidades  intimamente  relacionadas  com  os 



ciclos de vida dos organismos aquáticos. É importante reconhecer-se que não se trata de 

uma composição definida e estável do ponto de vista químico e físico. Na verdade é um 

estado  dinâmico  em  que  intervêm  fatores  não  só  relacionados  com  os  fenômenos 

sazonais,  associados  a  períodos  de  maior  ou  menor  pluviosidade,  temperatura, 

luminosidade,  sedimentação,  acesso  de  nutrientes,  mas  também  às  necessidades 

fisiológicas  de  reprodução,  migração,  hibernação  e  outras,  que  tornam  infinitamente 

complexa a compreensão da mecânica dessas relações (PORTO et al., 1991).

A  Política  Nacional  de  Recursos  Hídricos  ainda  estabelece  como  um  de  seus 

fundamentos que a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo 

das águas. Dessa forma, os usos da água são condicionados pela sua qualidade. As 

águas com maior  qualidade permitem a existência de usos mais exigentes,  enquanto 

águas com pior qualidade permitem apenas os usos menos exigentes.

Na Resolução n° 357/2005 do CONAMA, encontramos a classificação e diretrizes ambi-

entais para o enquadramento dos corpos de água superficiais, bem como condições e pa-

drões para lançamento de efluentes. As águas de classe especial devem ter sua condição 

natural, não sendo aceito o lançamento de efluentes, mesmo que tratados. Para as de-

mais classes, são admitidos níveis crescentes de poluição, sendo a classe 1 com os me-

nores níveis e as classes 4 (águas-doces) e 3 (águas salobras e salinas) as com maiores 

níveis de poluição.

Esses patamares determinam os usos que são possíveis no corpo de água. Por exemplo, 

nas águas-doces de classe 4, os níveis de poluição permitem apenas os usos menos exi-

gentes de navegação e harmonia paisagística. A maneira como essa poluição chega ao 

corpo de água pode ser de duas formas: pontual ou difusa. A poluição pontual é introduzi -

da por lançamentos individualizados, como os despejos de esgotos sanitários ou de eflu -

entes industriais. Essas cargas pontuais são facilmente identificadas, sendo seu controle 

mais eficiente e rápido.

Na difusa, os poluentes adentram o corpo de água ao longo de sua extensão, veiculados 

pela drenagem pluvial, descarregada de forma distribuída, e não concentrada, como na 



poluição pontual. Nesse caso, os principais poluentes são aqueles de origem agrícola, 

como fertilizantes e pesticidas (BRAGA et al., 2005; VON SPERLING, 2005).

A  natureza  dos  problemas  de  qualidade  da  água  em  reservatórios  (ecossistemas 

intermediários)  difere  substancialmente  dos  problemas  equivalentes  nos  rios,  lagos  e 

estuários. Ainda que na maior parte das situações os elementos que venham a contribuir  

para a existência dos problemas possam ser os mesmos, a escala temporal-espacial dos 

fenômenos que ocorrem naqueles corpos de água é bastante distinta das escalas de rios 

e estuários. Como consequência, os processos físicos, químicos e biológicos apresentam 

características, intensidades e importâncias também bastante diferenciadas (PORTO et 

al., 1991).



2 ECOLOGIA DE RESERVATÓRIOS

2.1  Diferenciação  dos  ecossistemas  aquáticos  (sistemas  lóticos,  lênticos  e 

intermediários)

2.1.1 Sistemas lóticos

Os rios caracterizam-se pelo movimento horizontal de suas águas e interação com a sua 

bacia  hidrográfica,  onde  ocorre  a  contribuição  permanente  de  material  alóctone, 

principalmente de origem orgânica (folhas, frutos, insetos aquáticos). Por outro lado, a 

produção de material autóctone nesses ecossistemas está associada à disponibilidade de 

luz e consequentemente à produtividade primária. A fauna de invertebrados é dominada 

pela comunidade bentônica e a de vertebrados por peixes  (TUNDISI & MATSUMURA 

TUNDISI, 2008). A complexa interação da biota com o ambiente físico e químico nesses 

sistemas é bastante influenciada pela velocidade da correnteza, que envolve a dinâmica 

de transporte de energia e ciclagem de materiais.

A velocidade da água no canal de um rio (expressa em m.s-1) varia de forma na seção 

transversal. Na seção vertical, a corrente é maior na superfície e menor nas regiões mais 

profundas, porém há exceções. A relação entre a velocidade da corrente, a profundidade, 

a  estrutura  física  e  a  distribuição  do  sedimento  determina  características  físicas 

importantes quanto à estrutura horizontal do sistema e quanto ao transporte de material  

particulado e dissolvido. O perfil longitudinal dos rios e riachos começa com um declive 

mais acentuado e com sinuosidade a jusante. A velocidade da corrente e a deposição de 

material variam de acordo com o trecho de cada rio (TUNDISI & MATSUMURA TUNDISI, 

2008).



Figura 1 – Perfil longitudinal de um rio apresentando seus componentes. 

Fonte: Tundisi & Matsumura Tundisi (2008).

O modelo do rio contínuo  proposto por Vannote et al. (1980)  prevê que a matéria que 

entra  no  sistema nos trechos de cabeceira  que não é  processada no local  deve ser 

carregada rio abaixo e totalmente utilizada pelas comunidades ao longo do rio, de forma 

que a dinâmica do sistema como um todo permaneça em equilíbrio. Consequentemente, 

é  observada uma mudança na relação entre  produção primária  (P)  e  respiração (R), 

caracterizando  uma  mudança  gradual  de  um  sistema  heterotrófico  para  um  sistema 

autótrofo.

Outra  relação  apresentada  nesse  conceito  é  a  da  diminuição  da  matéria  orgânica 

particulada grossa (MOPG) e o aumento da matéria orgânica particulada fina (MOPF) no 

sentido  cabeceira-foz,  devido  aos  efeitos  da  fragmentação  resultantes  de  processos 

físicos  e  biológicos.  Em  grandes  rios,  o  efeito  da  cobertura  vegetal  é  insignificante, 

entretanto a entrada de luz e, portanto, a produção primária ainda pode ser limitada pela 

turbidez e profundidade, gerando uma ligeira queda na relação P/R .

Nas  regiões de  várzeas  localizadas nas  planícies  fluviais,  a  integridade ecológica  do 

sistema é dependente da conectividade entre os canais naturais dos rios de várzeas pelos 

pulsos  de  inundação  (JUNK  &  WELCOMME,  1990).  As  oscilações  dos  níveis 

hidrométricos e o fluxo de água proporcionam uma variedade de hábitats e interferem 

diretamente na dinâmica espacial e temporal das comunidades aquáticas.



Figura 2 - Relação entre o tamanho e as alterações progressivas na estrutura e 
funcionamento dos rios.

Fonte: modificado de Vannote et al. (1980).

Legenda: MOPG = matéria orgânica particulada grossa; MOD = matéria orgânica 
dissolvida;  MOPF  =  matéria  orgânica  particulada  fina;  P  =  produção;  R  = 
respiração. 

Rios e riachos nas bacias hidrográficas são classificados de acordo com a sua ordem. A 

cada nível de curso de água é atribuído um número de ordem. Rios de primeira ordem 

são menores e estão situados nas regiões de nascentes (não apresentam tributários a 

montante). Dois rios de primeira ordem combinam para formar um rio de segunda ordem. 

O rio de terceira ordem resulta da confluência de dois rios de segunda ordem e assim 

sucessivamente (STRAHLER & STRAHLER, 1994).



Figura 3 – Diagrama esquemático de uma rede de drenagem, classificando a ordem dos 
rios.

Fonte: Strahler & Strahler (1994).

Uma das classificações e zonações de rios largamente aplicada é a de Illies (1961, apud 

STRAHLER & STRAHLER, 1994), que tomou como base informações obtidas em vários 

continentes. As duas divisões principais propostas são:

• Rhithron – definida como zona de alta velocidade de corrente; volume de poucos 
metros cúbicos; regiões onde a média anual de temperatura da água não excede 
20ºC; substrato com rochas, pedras, seixos e areia fina.

• Potamon  –  definida  como  zona  de  baixa  velocidade  de  corrente, 
predominantemente laminar; média anual de temperatura maior que 20ºC, ou, em 
latitudes tropicais, temperatura acima de 25ºC; substrato com sedimento orgânico; 
pequenas poças e tanques naturais com baixa concentração de oxigênio.

Nas  últimas  décadas,  a  zonação  de  rios  tem sofrido  alterações  em decorrência  das 

atividades humanas, especialmente em relação ao desmatamento, ao uso do solo e à 

erosão.  A  construção  de  barragens  e  a  canalização  alteram  a  zonação  de  rios 

modificando a composição das biocenoses e a migração de espécies, respectivamente. A 

introdução de espécies  exóticas,  acidentalmente  ou com propostas  de piscicultura ou 

aumento da biomassa, também provoca mudanças nas biocenoses e redes alimentares.



2.1.1.1 Sistemas lênticos

Os sistemas lênticos não são elementos permanentes da paisagem da terra, pois são fe-

nômenos de curta durabilidade na escala geológica, ou seja, surgem e desaparecem no 

decorrer do tempo. O desaparecimento de um lago está ligado a vários fenômenos, tais 

como o seu próprio metabolismo (acúmulo de matéria orgânica no sedimento e deposição 

de sedimentos transportados por afluentes).

Os principais compartimentos de um lago são: (i) região litorânea; (ii) região limnética ou  

pelágica; (iii) região profunda e; (iv) interfaces entre água-ar e água-sedimento. São siste-

mas fechados ou parcialmente fechados, apresentando períodos intercalados de total es-

tagnação e circulação da água e pouca variação do nível com variação espacial principal-

mente vertical das condições ambientais, como no caso de lagos profundos (ESTEVES, 

2011).

Figura 4 - Compartimentos de um ecossistema lacustre.

Fonte: Esteves (1998).

Baseando-se na área, a grande maioria dos lagos são corpos de água pequenos. As 

dimensões dos lagos são muito variáveis, desde alguns metros até várias centenas de 

quilômetros, como são os Grandes Lagos da América do Norte ou os Grandes Lagos 

Africanos.  Alguns  são  chamados  de  mar  por  apresentarem  grandes  extensões:  mar  

Cáspio, mar Morto e mar Aral.



A profundidade dos lagos também varia desde alguns centímetros até várias centenas de 

metros. O Lago Baikal, na Sibéria, é o mais profundo do mundo, com 1.680 metros. A 

quantidade de água que um lago contém depende também do clima regional (ESTEVES, 

2011). No Brasil, os sistemas lacustres podem ser agrupados em cinco grupos diferentes, 

apresentados a seguir:

• Lagos Amazônicos de várzea e de terra firme;

• Lagos do Pantanal Mato-grossense, como lagos de água doce que se conectam 
com  os  rios  durante  o  período  de  cheias,  e  lagos  de  água  salobra,  que 
permanecem isolados sem influência do regime de cheias;

• Lagos e lagunas costeiras que se estendem desde o Nordeste até o Sul;

• Lagos formados ao longo de rios de médio e grande porte, por barragem natural de 
tributários ou por processos de erosão e sedimentação de meandros;

• Lagos artificiais, como as represas e açudes.

A classificação de lagos está relacionada com a sua origem, que determina algumas de 

suas  propriedades  gerais,  tais  como  morfometria  e  composição  química  básica  das 

águas. O mar Cáspio (localizado entre a Rússia e o Irã), por exemplo, é o maior lago do 

mundo,  com  463.400  Km2,  e  é  caracterizado  pelos  altos  teores  de  sais  dissolvidos. 

Dependendo das características e dos processos de circulação e estratificação, os lagos 

também podem ser classificados de acordo com os padrões térmicos verticais e suas 

variações durante o ano (ESTEVES, 2011; TUNDISI & MATSUMURA TUNDISI, 2008).

Os processos de produção biológica classificam os lagos de acordo com o grau de trofia:  

oligotróficos,  mesotróficos,  eutróficos,  além dos  distróficos,  com alta  concentração  de 

material húmico dissolvido. Os lagos podem ser ordenados em função da sua origem:

• Lagos tectônicos - águas acumuladas nas deformações da crosta terrestre;

• Lagos de  origem  vulcânica -  águas  que  ocupam  antigas  crateras  de  vulcões 
extintos;

• Lagos residuais - que correspondem a antigos mares (água salgada);



• Lagos de depressão - águas acumuladas em depressões do relevo;

• Lagos de origem mista - resultante da combinação de diversos fatores capazes de 
represar certa quantidade de água.

• Lagos de origem glacial - resultantes do degelo dos glaciares do último período 
glacial.

Os  ecossistemas aquáticos  lênticos  têm sido  apontados como importantes  “sistemas-

modelo”  no  estudo  dos  mecanismos  responsáveis  pelos  padrões  de  distribuição  da 

diversidade.

Pelo  fato  de  esses  ambientes  apresentarem uma série  de  peculiaridades,  como,  por 

exemplo, fronteiras bem definidas na paisagem, maior susceptibilidade a distúrbios, maior  

dinâmica biogeoquímica, maiores taxas metabólicas e maior força de interações diretas e 

indiretas entre as espécies, eles permitem isolar e entender mais rapidamente e com rigor 

experimental  o  papel  individual  e  interativo  de  mecanismos-chave  como  dispersão, 

especiação,  extinções,  fatores  ambientais  e  interações  bióticas  na  determinação  dos 

padrões geográficos da diversidade (LOPES & CALIMAN, 2008).

2.1.1.1.1 Sistemas intermediários

As  represas  artificiais  são  obras  de  engenharia  que  têm  sido  construídas  a 

aproximadamente 5.000 anos, de acordo com levantamentos realizados no Oriente Médio 

e Ásia. No início do século XX surgiram centenas de grandes reservatórios ao redor do 

mundo,  sendo  a  maioria  construída  entre  as  décadas  de  60 e  90.  A maioria  desses 

reservatórios  localiza-se  nos  países  asiáticos,  principalmente  a  China.  Uma  porção 

considerável está distribuída na América do Norte, América Central e Europa Ocidental. 

Comparativamente, a América do Sul apresenta um número menor de represamentos; 

entretanto,  no  continente  estão  situados  alguns  dos  maiores  reservatórios  do  mundo 

(AGOSTINHO et al., 2007).

Esses ecossistemas artificiais apresentam um regime hidrodinâmico intermediário entre 

os  sistemas lóticos  (rios)  e  o  lênticos  (lagos)  e,  geralmente,  possuem elevada  razão 



volume/superfície.  São  componentes  diferenciados  na  paisagem  e  representam  uma 

inserção nova no ponto de vista  de ecossistema aquático,  promovendo consideráveis 

alterações no regime hidrológico e na dinâmica ecológica de rios e bacias hidrográficas 

(HENRY, 1999).

As interações que ocorrem entre o fluxo do rio, a bacia do reservatório e a coluna de água  

conduzem à formação de um gradiente longitudinal (no corpo central do reservatório) das 

variáveis abióticas e bióticas. Por outro lado, tributários e canais laterais do rio represado 

podem contribuir para a formação de um gradiente lateral (SERAFIM-JUNIOR, 2002).

Segundo Tundisi (2006), para compreender os reservatórios como sistemas complexos é 

fundamental  considerar  três  características  básicas  que  interferem  em  seu 

funcionamento:

• A barragem como unidade de funcionamento dinâmico do sistema;

• A fase de enchimento do reservatório que constitui a base biogeofísica para sua 
dinâmica;

• O tipo de operação do sistema, relacionado aos seus usos múltiplos e aos usos da 
água.

Como sistemas complexos, os reservatórios são submetidos a funções de forças naturais 

e  artificiais  que  determinam  suas  características  dinâmicas:  a  circulação  e  as 

estratificações térmicas (consultar  Cap.  3  desta Unidade),  os fluxos unidirecionais,  as 

respostas às entradas de energia mecânica e os efeitos da energia cinética produzida 

pelo vento.



Figura 5 - Principais características de reservatórios como sistemas dinâmicos. 

Fonte: Tundisi (2006).

Esses sistemas intermediários fazem parte de um dos componentes de três subsistemas 

ecológicos  fundamentais:  a  bacia  hidrográfica  e  sua  rede  hídrica,  o  reservatório 

propriamente dito e o sistema a jusante. Esses subsistemas operam em conjunto e os 

reservatórios dependem da interação desses subsistemas; portanto, reservatórios como 

sistemas complexos, constituem uma rede de componentes estruturais, de funcionamento 

de organismos e de seu ambiente físico-químico (TUNDISI, 2006).

2.2 Compartimentos / Zonação

Um  fator  importante  na  estrutura  dos  reservatórios  diz  respeito  à  sua  possível 

compartimentalização. Classicamente, podemos observar três compartimentos distintos 

em um reservatório:  um com características próximas às de rio (fluvial),  localizado na 

parte alta do reservatório; outro semelhante ao ambiente de lago (lacustre), próximo à 

barragem; e um de transição entre os dois ambientes.

Dessa forma, em geral, o compartimento fluvial é mais raso, com maior velocidade de 

fluxo e, por isso, menor tempo de retenção, menor penetração de luz, maior concentração 

de material em suspensão e de nutrientes, sendo a maior parte da produção alóctone. O 

compartimento  lacustre  possui  características  opostas  às  do  fluvial,  e  o  de  transição 

possui características intermediárias.



Também é no compartimento de transição que geralmente ocorre maior produtividade 

primária  fitoplanctônica  (consultar  Cap.  6  desta  Unidade),  pois  nessa  porção  do 

reservatório há um ótimo na relação entre nutrientes e luminosidade, conferindo assim 

boas condições para as algas (Figura 6) (THORNTON, 1990).

Os compartimentos formados no reservatório não são estáticos. São resultados de efeitos 

combinados de vários gradientes que se sobrepõem, podendo se expandir e se contrair  

conforme os fluxos e operação do reservatório, formando assim um ambiente dinâmico 

espacial e temporalmente (KIMMEL et al., 1990). 

Também,  segundo  o  mesmo  autor,  a  distinção  dos  três  compartimentos  não  ocorre 

sempre  de  forma  precisa  em  um  reservatório  particular,  podendo,  por  exemplo,  os 

compartimentos fluviais e de transição estarem limitados a uma pequena porção devido 

ao tempo de retenção da água ser longo, ou, ao contrário, o compartimento fluvial pode 

ser bastante grande por uma persistência de características de rio (ver Unidade 1).

Como  já  salientado,  quanto  menor  o  tempo  de  residência  maior  a  tendência  do 

reservatório se comportar como rio. Do contrário, com o aumento do tempo de residência, 

há tendência de grande parte de o reservatório apresentar padrões típicos de ambientes 

lacustres (MEIRINHO, 2010).



Figura 6 - Zonação em reservatórios evidenciando a zona fluvial, a zona intermediária 
e a zona lacustre.

Fonte: Adaptado de: Serafim-Junior et al., (2011).

A figura mostra os principais processos que ocorrem entre os três compartimentos de um 

reservatório  em relação  aos  fatores  limnológicos,  tais  como:  taxas  de  sedimentação, 

concentrações de nutrientes, importância relativa dos aportes de material  inorgânico e 

orgânico, fatores limitantes da produção primária e valores da produção primária (KIMMEL 

et al., 1990).

Essas particularidades observadas nos reservatórios são decorrentes de três fatores: a) 

forte  influência externa (carga de nutrientes e sedimentos);  b)  morfologia e hidrologia 

distintas de lagos e rios; c) fontes externas e internas de matéria orgânica. Dependendo 

do tempo de residência (volume/vazão) da água, os reservatórios também podem variar 

muito  entre  si.  Se o tempo de residência for  muito  baixo,  os reservatórios com essa 

natureza  assumem  características  ecológicas  próximas  aos  ecossistemas  lóticos.  No 

outro caso (tempo de residência elevado),  os reservatórios apresentam características 

similares a ambientes lênticos.



Figura 7 - Esquema com os principais compartimentos e vetores de fluxos e trocas entre 
os compartimentos de reservatórios.

Fonte: Tundisi (1999).

A compartimentalização em represas produz um grande número de subsistemas, os quais 

podem interferir na qualidade da água no eixo maior do reservatório: processos de anoxia 

podem ocorrer em compartimentos com circulação reduzida por causa da baixa circulação 

e  do  acúmulo  de  material  biológico  em  decomposição  (TUNDISI  &  MATSUMURA 

TUNDISI, 2008).

2.3 Estrutura e Processos

Os  reservatórios  constituem  uma  rede  interativa  complexa  entre  organismos  e  seu 

ambiente físico-químico que está em estado dinâmico devido às respostas frequentes às 

funções de forças climatológicas e aos efeitos produzidos pela manipulação do sistema 

na barragem. Os organismos constituem os núcleos dessa rede, enquanto os fluxos de 

energia,  massa  e  informação  são  as  ligações  entre  esses  núcleos.  Os  processos 

determinam  os  fluxos  entre  os  organismos.  Esse  conceito  de  rede  possibilita  o 

acompanhamento das variações nas funções de forças climatológicas que podem alterar 

o núcleo da rede e o fluxo de energia, produzindo um novo estado de organização do  



sistema (Figura 8) (TUNDISI, 1999).

Figura 8 - Esquema simplificado de uma cadeia trófica aquática, destacando a direção do fluxo de 
energia e as variáveis ambientais que atuam sobre a estrutura e a dinâmica do sistema.

Fonte: Serafim-Junior et al. (2011).

A organização  espacial  dos  reservatórios  apresenta,  na  maioria  dos  casos,  grande 

heterogeneidade,  o  que implica gradiente de condições físicas e químicas da água e 

modificações dessas nos eixos horizontal e vertical.

Os mecanismos de funcionamento que dependem em parte dos múltiplos usos e dos 

tipos  de  construção  incluem  a  existência  de  gradientes  verticais  e  horizontais,  a 

estratificação hidráulica,  o transporte de sedimentos,  as interações água-sedimento,  o 

sistema de transporte vertical  e horizontal,  a composição,  diversidade e estrutura das 

comunidades biológicas e o tempo de residência. Este último parâmetro é fundamental 

para  controle  das  condições  físico-químicas  da  água  nas  represas  (TUNDISI  & 

MATSUMURA TUNDISI, 2008).

2.4 Sazonalidade

A característica  essencial  de  uma represa é  a  existência  de  gradientes  horizontais  e 

verticais e de um fluxo contínuo em direção à barragem. Esses gradientes apresentam 



variações temporais que dependem do fluxo de água para o reservatório e das diferenças 

de  nível  que  ocorrem  durante  as  diversas  épocas  do  ano.  Os  verticais  são  mais 

acentuados  devido  a  correntes  de  advecção  que  se  distribuem  nas  diferentes 

profundidades em resposta à estratificação produzida pela entrada de água mais densa e 

fria dos afluentes à represa (TUNDISI & MATSUMURA TUNDISI, 2008).

Na região tropical, a sazonalidade dos componentes abióticos e bióticos em reservatórios 

é determinada pelas funções de força climatológica. As variáveis temperatura da água, 

pH, condutividade, oxigênio dissolvido, turbidez e sólidos em suspensão são as que mais 

se alteram entre as estações do ano.

Em geral,  os  reservatórios ganham calor  nos períodos quentes (sejam eles diário  ou 

anual) e o perdem nos períodos mais frios. A temperatura e o teor de oxigênio dissolvido, 

por  exemplo,  tendem  a  diminuir  pelo  aquecimento  durante  o  dia  e  aumentar  pelo 

resfriamento  no  período  noturno.  Além disso,  a  fotossíntese  da  vegetação  submersa 

também exerce grande influência na variação diurna do teor de oxigênio dissolvido (SILVA 

et al., 2008).

Com o aumento das chuvas, o pH tende a subir e aproximar-se da neutralidade, pois 

ocorre  maior  diluição  dos  compostos  dissolvidos  e  escoamento  mais  rápido.  Isso  é 

causado pelo aumento no volume de água que faz com que a acidez da água diminua. 

Esteves  (1998)  diz  que  na  maioria  das  águas  naturais  o  pH  é  influenciado  pela  

concentração de íons H+  originado da dissociação do ácido carbônico, que gera valores 

baixos de pH, e das reações de íons carbonato e bicarbonato com a molécula de água, 

que elevam os valores de pH para a faixa alcalina. Apesar de se inter-relacionarem, as 

variáveis físico-químicas podem ser influenciadas pelo meio externo, como a ocorrência 

de precipitação (SILVA et al., 2008).

O regime de chuvas no Brasil  apresenta sazonalidade marcante com estação seca e 

chuvosa em épocas diferentes do ano de acordo com a localização geográfica. Além da 

variação mensal  da chuva, seu ciclo  diurno também varia  espacialmente e isso pode 

afetar o comportamento das variáveis físico-químicas nos rios (SILVA et al., 2008).



2.5 Características morfométricas

A morfometria é o conjunto de métodos para medir as dimensões físicas de um indivíduo 

ou sistema. As avaliações morfométricas em reservatórios constituem uma ferramenta 

importante para a compreensão dos eventos físico-químicos e biológicos que ocorrem 

nesses ambientes.

Os  parâmetros  morfométricos  de  um reservatório  são  de  simples  obtenção  e  podem 

fornecer  algumas  informações  sobre  o  comportamento  do  ecossistema  do  ambiente 

aquático.  Esses  parâmetros  são  divididos  em  primários,  obtidos  diretamente,  e 

secundários, obtidos por meio de relações entre os parâmetros primários. Os principais  

parâmetros morfométricos que influenciam o ambiente aquático são: área (A), volume (V), 

profundidade  máxima  (Zmáx),  perímetro  (P),  comprimento  máximo  (Cmáx),  largura 

máxima  (Lmáx),  área  da  bacia  de  drenagem  (Abacia),  altitude,  profundidade  média 

(Zméd), largura média (Lméd), profundidade relativa (Zr), desenvolvimento do perímetro 

(Dp), desenvolvimento do volume declividade das margens (Dv), fator de envolvimento (F) 

(FUNDAÇÃO  CEARENSE  DE  METEOROLOGIA  E  RECURSOS  HÍDRICOS,  2002) 

(Figura 9).

O conhecimento da forma de um lago ou reservatório é fundamental, pois há uma relação 

da forma com a circulação de água e com os mecanismos limnológicos de funcionamento 

desses ecossistemas.

A morfometria dos reservatórios influencia consideravelmente na dinâmica dos processos 

na água e no sedimento, levando-se em conta a ação dos ventos e os mecanismos de  

circulação induzida pelo vento e pelo resfriamento e aquecimento térmico (TUNDISI & 

MATSUMURA TUNDISI, 2008). Existem dois tipos fundamentais de reservatórios quanto 

à morfometria:

• Reservatórios  com  padrão  morfométrico  dentrítico  acentuado  e  complexo  – 
apresentam alto índice de desenvolvimento de margem. Nesse caso, o número de 
compartimentos, bem como os processos de acúmulo de material e de circulação 



compartimentalizada, são muito importantes;

• Reservatórios  com padrão  morfométrico  simples,  com eixo  longitudinal  longo – 
apresentam  poucos  compartimentos  e  baixo  índice  de  desenvolvimento  da 
margem. Nesse caso, os processos de circulação podem ser menos complexos. 
Os  mecanismos  de  acúmulo  de  material  e  de  transporte  de  sedimentos 
apresentam  eixo  longitudinal  mais  acentuado.  Os  tempos  de  residência  de 
elementos e substâncias são geralmente menores, da ordem de alguns dias ou, no 
máximo, semanas.

A  radiação  solar,  formação  de  correntes  horizontais  e  verticais,  atuação  do  vento, 

existência de baías e reentrâncias e aportes da bacia de drenagem são exemplos de 

condicionantes morfométricas que afetam tanto a localização de macro e microrganismos 

quanto a distribuição de compostos químicos dissolvidos e particulados no ecossistema 

aquático.  Portanto,  podemos  observar  que  a  morfometria  também  influencia  o 

metabolismo dos corpos de água do reservatório.  O Índice Morfoedáfico (IME),  razão 

entre  a  concentração  de  sólidos  totais  dissolvidos  (mg/L)  e  a  profundidade  média 

(metros), pode ser indicativo da biomassa potencial de peixes em lagos e reservatórios 

(KIMMEL et al., 1990; TUNDISI & MATSUMURA TUNDISI, 2008).

Figura 9 - Morfometria típica de lagos (A) e represas (B).

Fonte: Straskraba (1993).

Existem modificações morfométricas importantes que podem ocorrer em um reservatório 

resultantes  das  atividades  humanas  e  dos  próprios  eventos  que  ocorrem  na  bacia 

hidrográfica. Por exemplo, o desmatamento pode resultar em mudanças consideráveis na 



morfometria  do  reservatório  por  causa  da  erosão  marginal  e  do  carreamento  de 

sedimentos.  Ainda  devemos  considerar  que  a  morfometria  dos  reservatórios  tem 

importantes  consequências  nos  mecanismos  de  funcionamento  relacionados  com  a 

eutrofização.  De  modo  geral,  a  eutrofização  inicia-se  na  zona  lacustre,  nas  quais  a 

circulação é reduzida e o tempo de residência da água é maior (TUNDISI & MATSUMURA 

TUNDISI, 2008).

2.6 Reservatórios em cascata

Reservatórios em cascata são constituídos por uma série de barragens localizadas em 

uma mesma bacia hidrográfica e atuam como agentes efetivos de distúrbios, alterando, 

dessa forma, os critérios básicos do conceito de rio contínuo (consultar subitem 2.1.1). 

Em rios onde a vazão é regulada por reservatórios em cascata, há alterações sobre a 

heterogeneidade  térmica,  conectividade,  matéria  orgânica  particulada,  entre  outras 

características, alterando principalmente a biodiversidade local (Figura 10) (BARBOSA et 

al., 1999; SERAFIM-JUNIOR, 2002; WARD & STANFORD, 1983).

Essa  descontinuidade  serial  também  interfere  sucessivamente  na  distribuição  e  na 

reprodução  de  organismos,  nos  ciclos  biogeoquímicos,  na  circulação  horizontal,  

produzindo  novos  padrões  hidrodinâmicos,  químicos  e  biológicos  nos  reservatórios  a 

jusante (TUNDISI & MATSUMURA TUNDISI, 2008).

Sob o ponto de vista da qualidade da água, reservatórios em cascata caracterizam-se 

pelo fato de que alguns eventos em um reservatório a montante podem ser transferidos 

para outro situado a jusante. A capacidade que um reservatório tem de influenciar outro 

depende  de  suas  características.  Um  reservatório  profundo  e  estratificado  tende  a 

provocar efeitos pronunciados e um reservatório raso.

A intensidade dessa influência depende também das características da bacia hidrográfica 

em que o reservatório esta inserido, dos níveis tróficos do reservatório e da distância 

existente entre eles. Reservatórios localizados em rios de maior ordem e/ou classificação 

têm tempo de retenção maior, e os efeitos tendem a ser maior no rio a jusante. Se a 

distância do reservatório a montante for de centenas de quilômetros, os efeitos não são 



mais atuantes (TUNDISI & MATSUMURA TUNDISI, 2008).

Entretanto, a série de barragens contribui para a redução de poluentes ao longo de sua 

sequência  espacial,  pois  o  reservatório  a  montante  funciona  como  um  quimiostato, 

retendo  parte  dos  poluentes  e  nutrientes  e  melhorando  a  qualidade  das  águas  e 

sedimentos cascata abaixo (SENDACZ, 2006).

Figura 10 - Reservatórios em cascata localizados no médio rio Iguaçu (Estado do Paraná) e 
seus respectivos volumes (m3).
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Fonte: Copel (2012).

2.7 Aspectos sociais

Atualmente,  todos os continentes têm represas construídas em suas principais  bacias 

hidrográficas, causando impactos negativos, mas proporcionando inúmeras oportunidades 

de trabalho, geração de energia e desenvolvimento social e econômico a partir de sua 

construção (TUNDISI & MATSUMURA TUNDISI, 2008).

Entre os principais impactos positivos decorrentes da construção de uma represa artificial, 

podemos citar:

• Produção de energia - hidroeletricidade
• Criação de purificadores de água com baixa energia
• Retenção de água local
• Fonte de água potável e para sistemas de abastecimento
• Representativa diversidade biológica
• Prosperidade para diferentes setores das populações locais
• Criação de oportunidades de recreação e turismo



• Proteção contra cheias das áreas a jusante
• Aumento das possibilidades de pesca
• Armazenamento de água para períodos de seca
• Navegação
• Aumento do potencial para irrigação
• Geração de empregos
• Promoção de novas alternativas econômicas regionais
• Aumento da produção de peixes por aquicultura

Por outro lado, o represamento de um rio gera impactos negativos, como:

• Deslocamento das populações
• Emigração humana excessiva
• Deterioração das condições da população original
• Problemas de saúde pela propagação de doenças hidricamente transmissíveis;
• Perda de espécies nativas de peixes de rios, de terras férteis e madeira; de várze-

as e ecótonos terra/água – estruturas naturais úteis;
• Perda de áreas alagadas e alterações em hábitats de animais;
• Perda de biodiversidade (espécies únicas);
• Deslocamento de animais selvagens;
• Perda de terras agrícolas cultivadas;
• Excessiva imigração humana para a região do reservatório, com os consequentes 

problemas sociais, econômicos e de saúde;
• Necessidade de compensação pela perda de terras agrícolas, locais de pesca e 

habitação, bem como peixes, atividades de lazer e de subsistência;
• Possível degradação da qualidade hídrica local, em decorrência de eutrofização;
• Redução das vazões a jusante do reservatório e aumento em suas variações;
• Redução da temperatura e do material em suspensão nas vazões liberadas para 

jusante;
• Redução do oxigênio no fundo e nas vazões liberadas (zero, em alguns casos). Au-

mento do H2S e do CO2 no fundo e nas vazões liberadas;
• Perda de valiosos recursos hídricos e culturais. Barreira à migração de peixes;
• Perda de valores estéticos;
• Perda da biodiversidade terrestre, especialmente em represas da Amazônia;
• Introdução de espécies exóticas nos ecossistemas aquáticos. Impactos sobre a bi-

odiversidade aquática. Retiradas excessivas de água.

Durante o estágio de “evolução” das represas e aumento da diversidade e biomassa, há 

um processo contínuo de usos diversificados de tal maneira que o sistema passa a operar 

oferecendo mais serviços à população local. Alguns usos múltiplos dos reservatórios são 

conflitantes, de forma que é necessário selecionar certas características do sistema e 

gerenciamento para otimizar esses usos.



Por exemplo,  irrigação, produção de hidroeletricidade e pesca não são incompatíveis, 

mas reserva de água para consumo humano pode ser incompatível com aquicultura (ou 

pesca)  devido  ao  aumento  de  nutrientes  ocasionados  pelos  impactos  químicos  (por 

exemplo, restos de ração, fezes, urina e medicamentos) e doenças de veiculação hídrica. 

O  aproveitamento  dos  múltiplos  usos  dos  reservatórios  é  um  resultado  de  grande 

importância econômica, que compensa, em muitas situações, as perdas causadas pela 

construção desses sistemas (TUNDISI, 1999). Porém, é importante ressaltar que estudos 

sobre a capacidade de suporte e/ou carga e o monitoramento da qualidade da água em 

reservatórios constituem ferramentas importantes para mitigar os impactos negativos e 

definir seus múltiplos usos (SERAFIM-JUNIOR, 2002).



3 ESTRATIFICAÇÃO TÉRMICA, QUÍMICA E HIDRÁULICA

3.1 Definição

A estratificação constitui-se basicamente do acomodamento de camadas de fluido, ao 

longo da direção vertical, em decorrência de gradientes de densidade. Esses gradientes, 

por sua vez, são provocados por gradientes de temperatura, de concentração de sólidos 

dissolvidos e de sólidos em suspensão. O principal processo gerador do aquecimento 

térmico  é  a  radiação  solar  que  atinge  a  superfície  da  água.  Como  consequência,  a 

duração e o período da estratificação dependem diretamente das condições climáticas 

(PORTO et al., 1991).

Em reservatórios, a estratificação muitas vezes é o resultado do balanço de calor entre a  

água  armazenada  e  as  contribuições  externas.  As  contribuições  externas  incluem 

radiação solar e atmosférica, troca condutiva de calor entre a atmosfera e a água e fluxo 

líquido de calor dos tributários e canais laterais. Outras funções de força que influenciam 

diretamente a natureza da estratificação térmica são vento e precipitação.  A literatura 

demonstra de maneira cabal que, nas regiões tropicais,  esses dois fatores  — vento e 

precipitação  — são reguladores efetivos do fenômeno da estratificação (PORTO et al., 

1991; ESTEVES, 1998; TUNDISI & MATSUMURA TUNDISI, 2008).

Os processos físicos em reservatórios são os mesmos que ocorrem em lagos, do ponto 

de  vista  térmico.  Entretanto,  em  represas,  quase  sempre  submetidas  a  um  fluxo 

unidirecional e a variações nesse fluxo, podem ocorrer processos adicionais. Um desses 

processos é  a  estratificação  hidráulica,  ocasionada  pela  altura  da saída de  água em 

diferentes profundidades.

Normalmente as águas podem fluir de um reservatório retiradas de três profundidades: a) 

da superfície,  vertendo sobre a crista  do reservatório;  b)  do fundo,  por  descargas de 

fundo; e c) por meio da tomada de água para as turbinas. Isso produz uma estratificação  

térmica e de densidade muito acentuada, semelhante ao processo natural. Nesse caso, o 

acúmulo de substâncias redutoras e a desoxigenação do hipolímnio também ocorrem. 



Essa estratificação hidráulica é característica de represas com grande profundidade, em 

que  é  necessário  criar  um  gradiente  vertical  artificial  acentuado  para  gerar  energia, 

podendo ser parcial e ocorrer apenas na parte do reservatório submetida ao fluxo.

No caso da estratificação hidráulica, há uma estratificação térmica e química vertical que 

não  se  relaciona  especificamente  com  os  processos  de  interação 

climatológica/hidrográfica,  mas  com  a  altura  da  saída  da  água  para  as  turbinas  em 

diferentes profundidades. Aumento de H2S e anoxia são duas consequências importantes 

da estratificação hidráulica. A altura da saída da água no reservatório é, portanto, uma 

grande função de força, importante também com relação aos processos de circulação 

vertical e horizontal (TUNDISI & MATSUMURA TUNDISI, 2008).

3.2 Perfis e nomenclaturas

O fenômeno da estratificação térmica é de fundamental importância para a organização e 

o funcionamento dos ecossistemas lacustres, e a diferença de temperatura ao longo de 

sua profundidade é evidenciada por  três regiões distintas:  i)  uma superficial  de maior 

temperatura  e  menor  densidade,  chamada  epilímnio;  ii)  uma  profunda,  de  menor 

temperatura e maior densidade, o hipolímnio; e iii)  uma região intermediária chamada 

metalímnio, que em grego significa “lago que muda” (Figura 11 e 12). No metalímnio, a 

região em que a descontinuidade da temperatura é mais pronunciada foi  denominada 

termoclina (PORTO et al., 1991; TUNDISI & MATSUMURA TUNDISI, 2008).

A camada  de  água  superior,  mais  aquecida  e  menos  densa,  o  epilímnio,  é  também 

bastante  homogênea  pela  ação  do  vento  e  pelo  aquecimento  térmico  diurno  e 

resfriamento  térmico  noturno  que  formam  termoclinas  temporárias  (TUNDISI  & 

MATSUMURA TUNDISI, 2008).

De maneira geral, tanto os lagos naturais como os artificiais classificam-se, com relação 

ao processo de estratificação térmica ou de densidade, em uma das seguintes situações 

abaixo descritas, podendo variar com a sazonalidade:



• Reservatórios  misturados  verticalmente  com  temperatura  e  densidade 
praticamente uniforme, na direção da profundidade;

• Reservatórios com fraca estratificação térmica e de densidade, caracterizados por 
isotermas sujeitas a um perceptível gradiente longitudinal;

• Reservatórios  com  estratificação  térmica  ou  de  densidade  bastante  marcadas, 
caracterizados  por  isotermas  horizontais.  São  lagos  geralmente  profundos,  e  a 
estratificação é permanente ou semipermanente.

Figura 11 - Estratificação térmica de um lago.

Fonte: Tundisi & Matsumura Tundisi (2008).

Estes  ecossistemas  lênticos  também  podem  ser  classificados  de  acordo  com  o  seu 

padrão térmico vertical e à sua evolução durante o ciclo climatológico, de estratificação e 

circulação  (ESTEVES,  2011;  MARGALEF,  1983;  TUNDISI  &  MATSUMURA TUNDISI, 

2008; WETZEL, 1993;).

Assim os sistemas podem ser classificados em:

• Lagos monomíticos  : apresentam período regular de circulação total que ocorre em 
determinada época do ano, podendo ser divididos em quentes (circulação durante 
o inverno sem apresentar cobertura de gelo) e frios (a circulação ocorre durante a 



primavera e verão com estratificação inversa no inverno e cobertura de gelo na 
superfície).  A  Figura  12  mostra  a  evolução  do  processo  de  estratificação  e 
desestratificação de um lago monomítico quente no leste do Brasil;

• Lagos dimíticos  : onde ocorrem dois períodos de circulação, uma no outono, outra 
na  primavera.  Muito  comum  em  lagos  localizados  em  regiões  temperadas, 
podendo ocorrer em regiões com elevada altitude nos subtrópicos;

• Lagos  polimíticos  :  apresentam  muitos  períodos  anuais  de  circulação.  Têm 
variações  diurnas  de  temperatura  e  formação  de  termoclina  durante  o  período 
diurno, que pode ser mais importante que as estacionais;

• Lagos  oligomíticos  :  circulação  ocorre  em períodos  irregulares  e  se  estratificam 
rapidamente, com estabilidade reduzida durante curtos períodos;

• Lagos meromíticos  :  nunca apresentam circulação completa e têm uma camada 
permanentemente sem circulação, denominada monimolímnio;

• Lagos  holomíticos  :  são  aqueles  que  apresentam  circulação  completa  e,  ao 
contrário dos lagos polimíticos, não apresentam estratificação ocasional.

Figura 12 - Padrão estacional de estratificação e circulação vertical do Lago D. Helvécio, 
leste do Brasil.

Fonte: Tundisi & Saijo (1997).

Existem muitas  diferenças  no  comportamento  térmico  e  na  estratificação  vertical,  em 

represas de grande e pequeno porte (entre 10 milhões m3 e 5 Km2) e com diferentes 

padrões  morfométricos.  Tundisi  (1984)  classificou  os  reservatórios  do  estado  de  São 

Paulo em relação à estratificação e desestratificação térmica da seguinte forma:

• Reservatórios  com  longos  períodos  de  estratificação:  8  a  10  meses  e 



desestratificação no inverno (monomíticos quentes);

• Reservatórios polimíticos com períodos ocasionais de estratificação;

• Reservatórios  com  estratificação  hidráulica  resultantes  das  características  de 
funcionamento do sistema (saída de água).

3.3 Correlação com a qualidade da água

A estratificação nos lagos e reservatórios introduz no processo de análise da qualidade da 

água uma dimensão inexistente no estudo dos ambientes lóticos. A consequência mais 

notável  da estratificação térmica diz respeito à redução considerável  no transporte de 

massa na direção vertical, gerando situações diferenciadas, no epilímnio e no hipolímnio 

(PORTO et al., 1991).

A estratificação e desestratificação térmica são acompanhadas por uma série de outras 

alterações físicas e químicas na água. Destacam-se a distribuição vertical de nutrientes, 

com acúmulo de substâncias e elementos químicos no hipolímnio durante a estratificação, 

e  concentrações  verticais  mais  homogêneas  na  coluna  de  água  ou  precipitação  e 

recirculação total.

Em um estudo de variação diurna da temperatura da água, gases dissolvidos, clorofila-a e 

fotossíntese na lagoa Carioca (Minas Gerais), nos meses de maior estabilidade térmica 

(verão),  a  clorofila-a  apresentava-se  com  grandes  concentrações  no  hipolímnio, 

acompanhando a estratificação térmica. As pequenas oscilações de oxigênio dissolvido 

no epilímnio  foram resultantes  das atividades fotossintética e respiratória  (TUNDISI  & 

MATSUMURA TUNDISI, 2008).

A permanência ou não da estratificação térmica em lagos profundos da região tropical 

determina que a esta se superponha as estratificações químicas e biológicas. Haverá a 

ocorrência de gradientes verticais decrescentes de oxigênio dissolvido, com hipolímnio 

permanentemente anaeróbico e com altas concentrações de ferro e gás sulfídrico.

Os  nutrientes  resultantes  do  processo  de  decomposição  da  matéria  orgânica 



permanecem  no  hipolímnio,  retornado  de  forma  muito  lenta  para  o  epilímnio  pelo 

mecanismo da difusão molecular. Como consequência, poderá haver um empobrecimento 

da  zona  eufótica  pela  falta  de  nutrientes  para  as  algas.  Nessas  circunstâncias,  a 

qualidade da água do epilímnio é significativamente diferente da do hipolímnio, com a 

correspondente estratificação das comunidades que os habitam (PORTO et al., 1991).



4  VARIÁVEIS  FÍSICAS,  QUÍMICAS  E  BIOLÓGICAS  PARA  AVALIAÇÃO  DA 
QUALIDADE DA ÁGUA

4.1 Variáveis físicas

A percepção do homem nas alterações da qualidade da água dá-se através de seus 

sentidos,  e  pelas  características  físicas  da  água,  pois  se  espera  que  esta  seja 

transparente, sem cor e sem cheiro. Na verdade, na natureza a água usualmente possui  

cor  dada  por  material  orgânico  em  decomposição,  cheiro  e  até  mesmo  gosto.  As 

principais características físicas da água, unidades, métodos de quantificação e eventuais  

alterações dessas características são descritas a seguir (PORTO et al, 1991).

4.1.1 Temperatura da água

É a medição da intensidade de calor. A origem natural da temperatura é a transferência de 

calor por radiação, condução e convecção (atmosfera e solo). De origem antropogênica 

pode-se citar águas de torres de resfriamento e despejos industriais.

A temperatura é determinada pela quantidade de energia calorífica (ondas infravermelhas) 

que é absorvida por um corpo de água. A manifestação dessa energia, pode-se propagar 

na água, de molécula à molécula muito lentamente por condução. Nos corpos de água em 

decorrência  da  forte  absorção  de  radiação  no  primeiro  metro  de  profundidade,  a 

temperatura  deviria  ter  uma  queda  brusca  e  apresentar  uma  curva  exponencial  

semelhante à da radiação visível. Este fenômeno não ocorre porque o vento promove a 

turbulência da água e distribuindo o calor por toda a massa de água (consultar Cap. 3 

desta Unidade) (ESTEVES, 2011).

A temperatura das águas superficiais varia com a localização geográfica e as condições 

climáticas. É um importante fator ecológico, tanto pela influência direta que pode exercer 

sobre os vários tipos de organismos como pela relação existente com o teor de gases 

dissolvidos (consultar Cap. 4 desta Unidade).

A temperatura  influencia  também na  distribuição  de  nutrientes  na  zona  eufótica,  dos 



organismos na coluna da água, na taxa reprodutiva e consequentemente, o tamanho da 

população. Porém, nos trópicos, a precipitação e o vento são considerados fatores físicos 

importantes, exercendo grande influência na estrutura e na sucessão sazonal de algumas 

comunidades aquáticas (ESTEVES, 1998; SERAFIM-JUNIOR et al, 2005).

4.1.2 Transparência da água (Cálculo da zona eufótica e afótica)

A região  eufótica  ou simplesmente  fótica  é  definida  como região  do lago que vai  da 

superfície até a profundidade na qual 99% da luz solar incidente desaparece. O limite 

inferior da zona eufótica é geralmente assumido como sendo aquela profundidade onde a 

intensidade  da  radiação  corresponde  a  1% da  que  atinge  a  superfície  (normalmente 

utiliza-se os valores de radiação subsuperficial). Esta profundidade da coluna de água é 

também chamada de “ponto de compensação”, uma vez que nesta região a produção 

primária líquida é aproximadamente igual a respiração das comunidades.

O valor de 1% da radiação subaquática é um valor empírico. Para o seu estabelecimento, 

levou-se em conta principalmente dados obtidos em lagos de regiões temperadas. Em 

lagos  de  regiões  tropicais,  no  entanto,  em virtude  da  maior  intensidade  de  radiação 

incidente sobre a superfície, os valores correspondentes a 1% representam intensidades 

da radiação suficientes para a realização de fotossíntese e não raramente em altas taxas. 

A porção iluminada da coluna de água pode variar desde alguns centímetros, até dezenas 

de metros e sua extensão depende, principalmente, da capacidade do meio em atenuar a 

radiação subaquática (ESTEVES, 2011; NOGUEIRA, 1991).

A absorção da luz,  abaixo  da superfície,  ocorre  de forma exponencial,  tipificada pelo 

coeficiente de extinção, que depende da turbidez e varia substancialmente de lago para 

lago.  O valor  desse coeficiente de extinção não é medido diretamente e,  portanto,  a 

determinação da zona eufótica é feita por medições limnológicas com disco de Secchi.  

Esse disco,  de  setores  branco e  preto  de 20 a  30 cm de diâmetro  foi  utilizado pela 

primeira vez em 1886, pelo padre italiano Ângelo Secchi.

O disco é colocado na água até uma profundidade em que não é mais observável e após 



afundar  mais  um pouco,  é  levantado  de  volta,  registrando-se  a  profundidade  de  seu 

reaparecimento.  Os melhores resultados são obtidos quando se mergulha o disco de 

Secchi entre o período de 10h e 14h.

Figura 13 - Disco de Secchi para medir o limite da zona eufótica.

Fonte: Serafim-Junior et al. (2011).

A profundidade de desaparecimento do disco de Secchi é inversamente proporcional à 

quantidade de compostos orgânicos e inorgânicos no caminho ótico. Em outras palavras, 

a profundidade na qual a radiação de 400 - 740 nm, portanto a faixa visível, refletida do 

disco  não  é  mais  sensível  ao  olho  humano.  A profundidade  obtida  (em  metros)  é 

denominada transparência do disco de Secchi (ESTEVES, 2011).

Embora  a  profundidade  do  disco  de  Secchi  não  forneça  dados  sobre  a  qualidade  e 

principalmente sobre a quantidade de radiação, pode-se utilizar a profundidade do disco 

de  Secchi  para  efeito  de  cálculo  indireto  do  coeficiente  vertical  de  atenuação.  A 

profundidade do disco de Secchi é aproximadamente o inverso do coeficiente vertical de 

atenuação  e  o  cálculo  do  “K”  através  da  profundidade  do  disco  de  Secchi  pode  ser 

realizado através da seguinte relação:

K = 1,7/Zds,

Onde:

K = coeficiente de atenuação total da massa de água.



Zds= profundidade do disco de Secchi; 1,7 = constante calculada.

Esta constante, embora frequentemente utilizada, não é livre de incorreções, uma vez que 

é  um  valor  obtido  a  partir  da  média  de  diferentes  tipos  de  água.  Na  ausência  de 

equipamentos  adequados,  podemos  utilizar  a  profundidade  do  disco  de  Secchi  para 

avaliar a extensão da zona eufótica. Para tanto, multiplica-se o valor da profundidade do 

disco de Secchi pelo fator 2,7. O valor obtido é admitido como correspondente a 1% da 

radiação da superfície. Além do fator 2,7, outros fatores têm sido utilizados. No Brasil, o 

fator 3 é o mais frequentemente utilizado pelos limnólogos (ESTEVES, 2011).

Nessa zona predominam os organismos produtores, responsáveis pela síntese de matéria 

orgânica  e  fixação  de  energia  luminosa,  e  os  organismos  consumidores.  É  na  zona 

eufótica que a energia do sol é utilizada para transformar materiais inorgânicos (fosfatos,  

nitratos, silicatos e outros) e o dióxido de carbono em matéria orgânica nova.

Esse processo, conhecido como fotossíntese – uma das formas de produção primária – é 

essencial como fonte de energia para as diversas cadeias alimentares nos ecossistemas 

lacustres. Por outro lado, na zona afótica predominam os decompositores, particularmente 

as bactérias, com a tarefa de mineralizar a matéria orgânica existente.

É nessa zona que ocorre a reciclagem dos nutrientes, possibilitando que os elementos 

mineralizados se tornem novamente disponíveis para os organismos. Os consumidores 

primários  e  os  decompositores  –  organismos  heterotróficos  –  são  extremamente 

importantes  na  purificação  de  águas  residuais  e  de  águas  superficiais  poluídas  por 

matéria orgânica (NOGUEIRA, 1991).

4.1.3 A viscosidade da água

A viscosidade da água é a capacidade da água em oferecer resistência ao movimento dos 

organismos  e  das  partículas  nela  presentes.  A  viscosidade  da  água  é  função  da 

temperatura e do teor de sais dissolvidos. Em lagos de água doce, a influência destes é 

insignificante quando comparada com o papel da temperatura. Assim, a viscosidade de 



uma massa de água a 30ºC é aproximadamente a metade a 5ºC. Este fato tem grande 

significado ecológico, pois um organismo planctônico afunda mais rápido em águas com 

temperaturas mais elevadas (ESTEVES, 2011).

4.1.3.1 Densidade da água

O ecossistema aquático é adaptado apenas a pequenas variações de temperatura da 

água, porque dado o alto calor específico da água os corpos de água são excelentes 

reguladores térmicos.  Calor  específico  pode ser  definido como a quantidade de calor 

necessária, medida em calorias, para que 1 g de água aumente em 1°C sua temperatura.

O calor específico da água pura é 1 cal/g°C a 14,5°C. A variação da densidade da água 

com a temperatura apresenta uma anomalia que traz diversas vantagens ao ecossistema: 

a densidade da água atinge seu valor máximo aos 4°C, ainda no estado líquido, fazendo 

com que, quando passa para o estado sólido, apesar de mais fria, flutua. Em lagos essa 

estrutura de variação de densidade com a temperatura é responsável por padrões de 

circulação  bastante  característicos,  apresentado  no  Capítulo  3  desta  Unidade 

(ESTEVES, 2011; TUNDISI & MATSUMURA TUNDISI, 2008).

Os  fatores  que podem alterar  a  densidade  da água  e  os  gradientes  verticais  são:  a 

pressão (que baixa a temperatura de máxima densidade) e a presença de substâncias em 

solução (sais em solução aumentam a densidade) (TUNDISI & MATSUMURA TUNDISI, 

2008).

4.1.3.2 Tempo de residência

Outra importante característica física em reservatórios e de fundamental importância para 

determinação da qualidade de suas águas, é o seu tempo de residência ou tempo de 

retenção hidráulica. O tempo de residência, t, (conforme detalhado na Unidade 01) indica 

o intervalo de tempo de retenção em que uma determinada massa de água permanece no 

lago  ou  reservatório  desde  a  sua  chegada  até  a  sua  saída.  Ele  também  pode  ser  

entendido como tempo necessário para se esvaziar um reservatório, ao qual cessaram de 



chegar  todas  as  entradas,  com  vazão  defluente  constante  e  igual  à  vazão  afluente 

suprimida (PORTO et al, 1991).

Figura 14 - Relação entre a densidade e temperatura da água.

Fonte: de Esteves (1998).
Observe que o valor máximo registrado para a densidade ocorre próximo de 4 oC 
(3,94 oC). 

4.1.4 Processos Físicos em Lagos, Reservatórios e Rios

Segundo Tundisi & Matsumura Tundisi (2008), os principais mecanismos e funções de 

força física que atuam na estrutura vertical e horizontal de lagos e reservatórios são:

Mecanismos externos

• Vento

• Pressão barométrica

• Transferência de calor

• Intrusão (natural ou artificial)

• Fluxo à jusante (natural ou artificial)

• Força de coriolis

• Descarga na superfície

• Plumas e jatos na superfície de lagos e reservatórios

Mecanismos internos



• Estratificação

• Mistura vertical

• Retirada ou perda seletiva a jusante (natural ou artificial)

• Correntes de densidade

• Formação de ondas internas

4.2 Variáveis químicas

Os parâmetros químicos são as variáveis mais importantes que caracterizam a qualidade 

da água e compõem os indicadores e índices para que se estabeleçam seus múltiplos 

usos. Através deles podemos relacionar valores que nos permitam, por exemplo:

• Classificar a água por seu conteúdo mineral, através de decomposição de seus 
íons;

• Caracterizar  o  grau  de  contaminação  e  a  origem  ou  natureza  dos  principais 
poluentes ou seus efeitos;

• Tipificar  casos  de  cargas  ou  picos  de  concentração  de  substâncias  tóxicas  e 
apontar as principais fontes;

• Avaliar  o  equilíbrio  bioquímico necessário  para  manutenção da vida  aquática  e 
emular as necessidades de nutrientes, tais como compostos de nitrogênio, fósforo, 
sílica, ferro e de cofatores enzimáticos.

Os padrões legais de usos da água, por exemplo, balneabilidade, irrigação, lançamento 

de  efluentes,  de  classificação  de  corpos  de  água,  listam  os  principais  parâmetros 

químicos a serem avaliados na caracterização da qualidade de uma água (CONSELHO 

NACIONAL DE MEIO AMBIENTE, 2005).

De maneira geral,  a qualidade química da água pode ser avaliada pelo seu conteúdo 

orgânico, autóctone ou alóctone, pela sua força iônica, pelas concentrações de gases 

dissolvidos, pela existência de nutrientes relacionados com a produtividade primária, pela 

presença de micronutrientes e metais traços, pela presença ou ausência de compostos 

orgânicos  sintéticos,  como  defensivos  agrícolas,  solventes,  aromáticos  polinucleados, 

modificadores de tensão superficial, etc., e pelo seu conteúdo radioativo.



Muitos dos parâmetros químicos utilizados para caracterizar a qualidade da água são sub-

rogatórios em virtude da vasta quantidade de produtos químicos existentes numa amostra 

de  água.  O  Quadro  1  apresenta  alguns  dos  principais  elementos  essenciais  à  vida 

(PORTO et al, 1991).

Quadro 1. Elementos essenciais à vida. 

Elemento Função Biológica ou Ocorrência
Hidrogênio (H) Constituinte de quase toda matéria orgânica

Carbono (C)
Elemento  básico  de  compostos  orgânicos,  necessário  à 
respiração

Nitrogênio (N) Componente de aminoácidos e derivados

Fósforo (P)
Usado na formação de compostos ricos em energia; também nos 
ossos e dentes

Sílica (Si) Material estrutural de diatomáceas
Cálcio (Ca) Ossos, enzimas, soluções eletrólitas biológicas
Magnésio (Mg) Enzimas, clorofilas
Sódio (Na) Ação nervosa, soluções eletrólitas biológicas
Potássio (K) Ação nervosa, soluções eletrólitas biológicas
Boro (B) Necessário a algas e plantas
Flúor (F) Fortalecimento dos dentes
Iodo (I) Hormônios da tireoide
Enxofre (S) Aminoácido, proteínas
Cloretos Ação nervosa, eletrólitas biológicas
Selênio (Se) Ação do fígado, plantas
Molibdênio (Mo) Enzimas
Cobalto (Co) Enzimas
Ferro (Fe) Enzimas, atividades respiratórias, processos biológicos REDOX
Manganês (Mg) Enzimas
Cromo (Cr) Enzimas
Cobre (Cu) Enzimas
Zinco (Zn) Enzimas
Vanádio (V) Enzimas

Fonte: Porto et al. (1991).

Apesar  de  alguns  elementos  metálicos  serem danosos  em altas  concentrações,  eles 

podem ser necessários para as funções enzimáticas dos ecossistemas, em pequenas 

quantidades.

4.2.1 Oxigênio dissolvido

Dentre os gases dissolvidos, o oxigênio (O2), é um gás de grande importância biológica e 

na água participa de inúmeras reações químicas nos ecossistemas aquáticos. Todos os 

organismos heterotróficos dependem de uma forma ou outra do oxigênio para manter os 

processos metabólicos de produção e energia e de reprodução. As principais fontes de 

oxigênio para a água são a atmosfera e a fotossíntese. Por outro lado, as perdas ocorrem 

pelo consumo e decomposição de matéria orgânica (oxidação), para a atmosfera, pela 



respiração  de  organismos  aquáticos  e  pela  oxidação  de  íons  metálicos  como,  por 

exemplo, o ferro e manganês (ESTEVES, 2011).

Sua  dissolução  na  interface  ar-água  geralmente  ocorre  em  condições  de  intensa 

circulação vertical ou em um processo lento de difusão e transporte por convecção. A 

concentração  de  oxigênio  dissolvido  na  água  depende  dos  coeficientes  de  troca  do 

oxigênio  entre  a  atmosfera  e  a  superfície  da  água  (PORTO et  al,  1991;  TUNDISI  & 

MATSUMURA TUNDISI, 2008).

A solubilidade  do  oxigênio  na água,  como de todos os  gases  esta  associada  a  dois 

fatores: temperatura e pressão. Assim, com a elevação da temperatura e diminuição da 

pressão, ocorrem redução e solubilidade do oxigênio na água.

Exemplificando:  a  uma  pressão  de  760  mmHg,  100%  de  umidade  relativa  e  a  uma 

temperatura de 0°C, solubilizam-se a 14,60 mg de oxigênio por litro de água, enquanto 

que nas mesmas condições e à temperatura de 30 °C (frequentemente observada em 

lagos tropicais), solubilizam-se apenas 7,59 mg /L de O2, ou seja, cerca da metade do 

valor a 0 °C.

Portanto, para se obter a saturação de oxigênio, que é expressa em porcentagem, deve-

se sempre relacionar os teores absolutos de oxigênio dissolvido com a temperatura e 

pressão atmosférica (ESTEVES, 2011). Com base nestas propriedades fica claro que os 

organismos aquáticos, em princípio, têm menos oxigênio disponível em regiões tropicais  

do que temperadas (ESTEVES, 2011; TUNDISI & MATSUMURA TUNDISI, 2008). 

O  padrão  de  distribuição  de  oxigênio  em  ecossistemas  aquáticos  é  inverso  ao  gás 

carbônico. Este fato é mais evidente durante um dia ensolarado, quando ocorre na zona 

eufótica um intenso consumo de gás carbônico devido à fotossíntese, ao mesmo tempo 

em que ocorre uma produção considerável de oxigênio. Por outro lado, na zona afótica, 

devido à atividade microbiana (decomposição da matéria orgânica), há uma alta produção 

de gás carbônico e correspondente consumo de oxigênio.



A concentração  de  oxigênio  em  diferentes  profundidades  está  relacionada  com  os 

processos de estratificação e desestratificação, a circulação vertical e sua eficiência, e a 

distribuição vertical de organismos. As águas superficiais apresentam valores de oxigênio 

próximos à saturação. Supersaturação na superfície pode ocorrer em altas concentrações 

de fitoplâncton.

Figura 15 - Distribuição vertical do oxigênio e gás carbônico no lago Curuçá, Estado 
do Para.

Fonte: Esteves (1998).

Temperaturas  mais  elevadas  no  epilímnio  causam  perdas  de  oxigênio  dissolvido  na 

interface ar-água. Quando acontece a circulação completa em um lago pouco produtivo, o  

oxigênio dissolvido distribui-se de forma uniforme até o fundo (distribuição ortograda). Em 

lagos  produtivos  o  hipolímnio  é  anóxico  e  o  epilímnio  é  marcado  por  concentrações 

oxigênio dissolvido próximas a saturação ou supersaturadas (curva clinograda).

Em alguns lagos estratificados ocorre um aumento do oxigênio dissolvido, em razão do 

acúmulo de fitoplâncton na parte superior do metalímnio (curva heterograda positiva). Por 

outro lado, o consumo elevado de oxigênio, decorrente da concentração de organismos 

ou de material biológico em decomposição na porção inferior do metalímnio, pode resultar  

em uma curva heterograda negativa. Essa distribuição é comum em lagos monomíticos e 

meromíticos(TUNDISI & MATSUMURA TUNDISI, 2008).



O déficit de oxigênio em um lago é definido como “a diferença entre o valor da saturação 

de oxigênio dissolvido à temperatura da água, a pressão na superfície do lago e o valor  

observado”. Segundo Esteves (2011), fortes déficits em toda a coluna de água podem 

ocorrer eventualmente, quando, por ação forte dos ventos, acontece a desestratificação 

térmica. 

Figura 16 - Curvas e perfis verticais de oxigênio dissolvido em lagos.

Fonte: Tundisi & Matsumura Tundisi (2008).

Em  um  reservatório,  os  níveis  de  oxigênio  dissolvido  têm  “importância  primária”  na 

qualidade da água por sua influência sobre os processos químicos e bioquímicos que 

ocorrem  em  diferentes  profundidades,  capazes  de  estabelecer  o  equilíbrio  ou 

desequilíbrio ecológico do corpo da água.



Nas regiões tropicais, particularmente em reservatórios novos, o oxigênio dissolvido é o 

fator mais crítico do ponto de vista de qualidade da água. Isso se deve ao fato de que, nos 

primeiros anos após o enchimento, a decomposição da vegetação “inundada” pelas águas 

do  lago  provoca  baixíssimas  concentrações  de  oxigênio  dissolvido  no  corpo  do 

reservatório. Além disso, mesmo em condições estáveis, superados os efeitos iniciais, o 

balanço de oxigênio continua sendo indicador importante da qualidade nesses corpos 

d’água,  onde o hipolímnio anóxico é a regra geral,  devido às altas temperaturas nos 

trópicos (ESTEVES, 2011).

4.2.2 pH

O pH (potencial hidrogeniônico) representa a concentração de íons hidrogênio H+ (em 

escala  antilogarítimica)  na  água  e  representa  a  intensidade das condições ácidas ou 

alcalinas do ambiente aquático. Este parâmetro provavelmente é um dos mais utilizados 

na rotina de monitoramento da qualidade da água (LIBÂNIO, 2004;  VON SPERLING, 

2005).

A faixa de pH é de 0 a 14, sendo 7 a neutralidade. O pH indica o balanço entre os ácidos  

e bases na água, e é a medida da concentração de íon hidrogênio em solução. Os valores 

de pH refletem o poder solvente da água, indicando, desse modo, suas possíveis reações 

químicas  sobre  as  rochas  e  solos.  Os  constituintes  responsáveis  são  os  sólidos 

dissolvidos e gases dissolvidos.

A dissolução de rochas, absorção de gases da atmosfera, oxidação da matéria orgânica e 

fotossíntese são origens naturais para alteração do pH. As origens antropogênicas são 

despejos  domésticos  (oxidação  da  matéria  orgânica)  e  despejos  industriais,  como 

lavagem ácida de tanques. É um parâmetro importante nas diversas etapas do tratamento 

de água para abastecimento e estações de tratamento de esgoto. Por exemplo, valores 

de  pH afastados  da  neutralidade  podem afetar  os  microrganismos  responsáveis  pelo 

tratamento biológico e a vida aquática, sobre os efeitos do pH em organismos aquáticos.

Os valores de pH mostram:



• Condições ácidas: quando pH < 7

• Neutralidade: quando pH = 7;

• Condições básicas: quando pH > 7

Com relação ao pH, observa-se estreita interdependência entre as comunidades vegetais 

e animais e o meio aquático devido a seus efeitos na fisiologia de diversas espécies. Este  

fenômeno ocorre na medida em que as comunidades aquáticas interferem no pH, assim 

como o pH interfere de diferentes maneiras no metabolismo destas comunidades. Sobre 

as comunidades, o pH atua diretamente nos processos de permeabilidade da membrana 

celular,  interferindo,  portanto,  no  transporte  iônico  intra  e  extracelular  e  entre  os 

organismos e o meio (ESTEVES, 2011). O quadro 2 apresenta os efeitos do pH sobre os 

organismos aquáticos.

Quadro 2. Efeitos do pH sobre os organismos aquáticos. 

Valores de 
pH

Efeitos sobre os organismos aquáticos

11,5 - 12,0 Alguns Trichoptera conseguem sobreviver

11,0 - 11,5 Efeito imediato: letal para todas as espécies de peixes

10,5 - 11,0 Letal para alguns Plecoptera e Anisoptera (Odonata); Trichoptera 
tem a emergência reduzida

10,0 - 10,5 Alguns Plecoptera típicos e Ephemeroptera sobrevivem com a 
emergência reduzida

9,0 - 10,0 Reduz a emergência de alguns Plecoptera

8,0 - 9,0 Sem efeito aparente para os invertebrados

7,0 - 8,0 7,0 é quase o limite inferior para a reprodução de Gammarus sp. 
e talvez para alguns outros Crustacea

6,5 - 7,0 Invertebrados relativamente normais exceto Crustacea, incluindo 
a ocorrência comum de Mollusca

6,0 - 6,5 População aquática diversificada;  não ocorre a reprodução de 
Gammarus sp. e Daphnia sp. e talvez de Crustacea

5,5 - 6,0 Os Mollusca são raros

5,0 - 5,5 Baixa  diversidade  de  invertebrados  bentônicos,  com  certos 
Simuliidae,  Ephemeroptera,  Plecoptera  e  Chironomidae 
presentes em maior número; letal para outros invertebrados, tal 
como alguns Ephemeroptera

4,5 - 5,0 Fauna  bêntica  restrita,  Ephemeroptera  reduzidos;  letal  para 
muitos Plecoptera típicos; inibe a emergência de certas larvas de 
Trichoptera, Plecoptera e Chironomidae

4,0 - 4,5 Alguns Trichoptera e Anisoptera (Odonata) são encontrados em 



tais habitats; certas larvas de Chironomidae são dominantes

3,5 - 4,0 Toda  flora  e  fauna  severamente  restritas  em  número  de 
espécies;

3,0 - 3,5 Uns poucos tipos de invertebrados tais como certas larvas de 
Chironomidae e Sialidae

Fonte: Esteves (1998).

Uma pequena diminuição no pH pode estar associado ao aumento no teor de matéria 

orgânica que leva à consequente queda na quantidade de oxigênio dissolvido disponível  

no corpo d’água. Na maioria das águas naturais o pH é influenciado pela concentração de 

H+  originado da dissociação do ácido carbônico, que gera valores baixos de pH, e das 

reações de íons carbonato e bicarbonato com a molécula de água, que elevam os valores 

de pH para a faixa alcalina. Apesar de se inter-relacionarem as variáveis físico-químicas 

podem ser influenciadas do meio externo, como a ocorrência de precipitação (SILVA et al, 

2008).

Outros fatores podem interferir no pH dos ecossistemas aquáticos continentais como, por 

exemplo, a chuva, que é normalmente ácida (pH 5-6). O efeito de águas de chuva sobre o 

pH das águas continentais é mais acentuado quando estas têm pouca capacidade de 

tamponamento (ESTEVES, 2011).

4.2.3 Nutrientes

No  ambiente  aquático,  assim  como  em  outros  ecossistemas,  o  equilíbrio  é  mantido 

quando  todos  os  componentes  da  cadeia  alimentar  estão  satisfeitos  em  termos  de 

necessidades energéticas. Nos ecossistemas aquáticos são os nutrientes que regulam a 

biomassa e são responsáveis pela manutenção do equilíbrio  aquático.  A sua falta  ou 

excesso  influenciará  diretamente  o  estado  trófico  de  um  reservatório  e, 

consequentemente, a qualidade da água do mesmo (TUNDISI & MATSUMURA TUNDISI, 

2008).

Os  nutrientes  dentro  de  um reservatório  podem ter  origens distintas.  Muitas  vezes  o 

aporte de nutrientes está associado ao carreamento através do escoamento superficial  

sobre a bacia hidrográfica durante eventos de chuva e, dependendo do tipo e uso do solo 



da bacia hidrográfica, o aporte de nutrientes será maior ou menor. Em outros casos, a 

fonte de nitrogênio é interna, quando os nutrientes são reciclados em função de condições 

climatológicas locais e hidrodinâmicas e físico-química da água armazenada. Outra fonte 

de nutriente pode ser a própria atmosfera. Não significa que em determinado reservatório 

exista  apenas  uma  fonte  de  nutrientes,  mas  estas  dependem  dos  períodos  do  ano, 

localização e formas construtivas dos reservatórios (LIBÂNIO, 2008).

Os principais nutrientes responsáveis pelo equilíbrio da biota aquática são o nitrogênio e o 

fósforo, pois são mais abundantes na natureza e, atualmente, a disponibilidade destes 

elementos vêm sendo aumentadas em função do uso de fertilizantes na agricultura e 

esgotos  urbanos  e  industriais  das  aglomerações  humanas  sem tratamento  adequado 

(TUNDISI & MATSUMURA TUNDISI, 2008).

4.2.3.1 Nitrogênio

O nitrogênio é um elemento de importância fundamental à vida dos organismos, uma vez 

que é parte integrante da molécula de proteína, e consequentemente, do protoplasma. Ao 

lado  do  fósforo,  é  considerado  um  dos  mais  importantes  e  limitantes  à  vida  dos 

organismos de água doce (BOLLMANN et al, 2005).

O ciclo do nitrogênio é complexo devido a uma ampla reserva na atmosfera (70%). Os 

processos  de  transferência  desse  nutriente  entre  os  diversos  compartimentos  são 

extremamente  importante  para  a  produtividade  aquática.  Os  principais  processos 

envolvidos no ciclo do nitrogênio são a Nitrificação, a Desnitrificação e a fixação biológica.



Figura 17 - Ciclo simplificado do Nitrogênio em ecossistemas aquáticos.

Fonte: modificado de Tundisi & Matsumura Tundisi (2008).

As  principais  fontes  naturais  de  nitrogênio  podem  ser:  a  chuva,  material  orgânico  e 

inorgânico de origem alóctone e a fixação de nitrogênio molecular dentro do próprio lago.  

O nitrogênio  está presente nos ambientes aquáticos  sob várias formas,  por  exemplo: 

nitrato  (NO3
-),  nitrito  (NO2

-),  amônia  (NH3),  íon  amônio  (NH4
+),  óxido  nitroso  (N2O), 

nitrogênio  molecular  (N2),  nitrogênio  orgânico  dissolvido  (peptídeos,  purinas,  aminas, 

aminoácidos, etc.), nitrogênio orgânico particulado (bactérias, fitoplâncton, zooplâncton e 

detritos). Dentre as diferentes formas, o nitrato juntamente com o íon amônio assumem 

grande importância nos ecossistemas aquáticos, uma vez que representam as principais 

fontes de nitrogênio para os produtores primários (ESTEVES, 2011).

Além das  formas  inorgânicas  de  nitrogênio,  os  produtores  primários  podem assimilar 

formas orgânicas como: ureia, aminoácidos, peptídeos, etc. Estes compostos, juntamente 

com outros, formam um grupo de compostos genericamente denominado de nitrogênio 

orgânico dissolvido. As principais fontes de nitrogênio orgânico dissolvido são: lise celular 

(por senescência e herbivoria), decomposição e excreção pelo fitoplâncton e macrófitas 

aquáticas. No fitoplâncton, destacam-se as cianofíceas, como as principais excretoras de 

compostos nitrogenados; dentre estes, peptídeos e polipeptídios. Em altas concentrações, 

o nitrito é extremamente tóxico à maioria dos organismos aquáticos (ESTEVES, 2011).

4.2.3.2 Fósforo



Reconhecidamente  o  fósforo  é  um elemento  de  extrema importância  considerando  a 

eutrofização artificial  dos corpos de água e sua relação com o sistema biológico.  Em 

comparação com os demais nutrientes, o fósforo é o menos abundante e, portanto, é o 

fator  mais  limitante  na  produtividade  primária.  O  fósforo  faz  parte  das  moléculas 

essenciais para a vida como são o trifosfato de adenosina (ATP) portador de energia e o 

ácido  desoxirribonucleico (ADN)  e  o  ácido  ribonucleico (ARN)  portadores  do  material 

genético.

Como o fósforo não tem um componente gasoso, sua disponibilidade depende de rochas 

fosfatadas e do ciclo interno dos lagos,  dos quais a decomposição e a excreção dos 

organismos são partes importantes. A figura ilustra o ciclo do fósforo nos ecossistemas 

aquáticos.

Figura 18 - Ciclo do Fósforo nos ecossistemas aquáticos.

Fonte: Modificado de Tundisi Matsumura Tundisi (2008).

Em ecossistemas aquáticos o fósforo encontra-se sob a forma de fosfato, quer na forma 

iônica  quer  na  forma  complexada.  Assim,  em  Limnologia,  deve-se  utilizar  esta 

denominação  para  se  referir  às  diferentes  formas  de  fósforo  no  ambiente  aquático 

(LIBÂNIO, 2004; ESTEVES, 2011).

O  fosfato  presente  em  águas  continentais  encontra-se  em  diferentes  formas,  cujas 

nomenclaturas  variam  de  autor  para  autor.  Uma  das  classificações  mais  aceitas, 

especialmente  na  Europa,  foi  proposta  por  OHLE  (1938,  apud  Esteves,  2011). 

Atualmente,  a  maioria  dos pesquisadores tem se utilizado de uma classificação mais 



sumária,  que  agrupa  as  várias  formas  em  apenas  cinco:  fosfato  particulado  (P  -  

particulado),  fosfato  orgânico  dissolvido  (P  -  Orgânico  dissolvido),  fosfato  inorgânico 

dissolvido ou ortofosfato ou fosfato reativo (P – orto), fosfato total dissolvido (P - total  

dissolvido) e fosfato total (P - total) (ESTEVES, 2011).

Do ponto de vista  limnológico, todas as formas (também chamadas de frações)  e de 

fosfato são importantes, no entanto, o P-orto assume maior relevância por ser a principal  

forma de fosfato assimilada pelos vegetais aquáticos. Desta maneira, a sua quantificação 

em pesquisas limnológicas torna-se indispensável. Na água, o íon fosfato (P-orto), pode 

estar sob diferentes espécies iônicas em função do pH do meio. Deve ser considerado 

que a presença de P-orto na água depende também da densidade e da atividade de 

organismos, especialmente fitoplanctônicos e de macrófitas aquáticas, os quais, durante a  

fotossíntese, podem assimilar grandes quantidades destes íons.

Em  ecossistemas  aquáticos  tropicais,  devido  à  alta  temperatura,  o  metabolismo  dos 

organismos  aumenta  consideravelmente,  fazendo  com  que  o  P-orto  seja  ainda  mais 

rapidamente assimilado e incorporado na sua biomassa. Este é um dos principais motivos 

pelo qual, nestes lagos, excetuando os eutrofizados artificialmente, a concentração de P-

orto  é  muito  baixa;  geralmente  abaixo  do  limite  inferior  de  detecção  da  maioria  dos 

métodos analíticos atualmente disponíveis (ESTEVES, 2011).

4.2.4 Salinidade

A concentração de sais minerais dissolvidos na água é expressa como salinidade, que 

corresponde ao peso, gramas, dos sais presentes em 1000g de água. Entre os principais 

íons responsáveis pela formação de sais em águas interiores, destacam-se os cátions: 

cálcio, magnésio, sódio, potássio e os ânions: bicarbonato, cloreto e sulfato (ESTEVES, 

2011).

A  maneira  mais  correta  de  se  determinar  a  salinidade  da  água  é  quantificar  a 

concentração de cada sal, separadamente, e então efetuar a somatório final. Devido a 

inúmeras dificuldades deste procedimento, na prática, a salinidade é determinada através 



de  aparelhos  chamados  de  salinômetros  e,  mais  indiretamente,  através  de  fórmulas. 

Também é possível determinar a salinidade através da condutividade elétrica da água, 

aplicando-se fatores de correção. Os resultados de salinidade são expressos em unidade 

de peso por volume (mgl-¹) (e.g. a água do mar tem salinidade variando entre 33 a 37‰, 

com valor médio de 35). Mais recentemente o símbolo ‰ tem sido substituído por 10 -3 (eg. 

S=35 x 10-3) (ESTEVES, 2011).

Os  principais  íons  responsáveis  pela  salinidade  das  águas  interiores  sem  influência 

marinha são:  nitratos,  sulfatos,  bicarbonatos,  cloretos,  potássio e sódio.  No Brasil,  os 

exemplos  mais  significativos  deste  fenômeno  são  encontrados  no  Pantanal  do  Mato 

Grosso do Sul, através das chamadas “Salinas”. Estes corpos de água, que dificilmente 

são atingidos pelas cheias periódicas da região, apresentam elevado grau de salinidade, 

devido às altas concentrações de sódio e potássio. Com a finalidade de padronizar as 

unidades de classificação quanto  à  salinidade,  realizou-se  um simpósio  em 1958,  na 

cidade italiana de Veneza, onde se propôs a padronização da classificação “The Venice 

System”, conforme apresentado no Quadro 3 (ESTEVES, 2011).

Quadro 3 - Sistema de classificação da salinidade de acordo com “The Venice 
System”. Fonte: Esteves (2011).

Salinidade Valor

Hiperalina > /- 40

Eurihalina +/- 40 - +/- 30

Mixohalina (+/- 40) +/- 30 - +/- 0,5

Mixoeurihalina > +/- 30

(mixo) polihalina +/- 30 - +/- 18

(mixo) mesohalina +/- 18 - +/-5

(mixo) oligohalina +/- 5 – +/- 0,5

Água doce < +/- 0,5

Fonte: Esteves (2011).

4.2.5 Turbidez

A turbidez  é  a  medida  da  capacidade  da  água  em  dispersar  a  radiação  solar  pela  

presença  de  partículas  em suspensão,  que  podem ou  não  apresentar  cor  própria.  É 



expressa, entre outras unidades, por NTU (Nephelometric Turbidity Units).  Em geral, a 

turbidez provém da carga de sólidos erodida na área de drenagem dos tributários do 

reservatório, bem como pela erosão laminar observada na bacia hidrográfica como um 

todo.  As  algas,  comportando-se  na  água  como  partículas  em  suspensão,  também 

influenciam no parâmetro  da turbidez.  Nos eventos  de floração,  este  parâmetro  pode 

atingir valores elevados. (BOLLMANN et al, 2005; SILVA et al, 2008).

A turbidez  também é  um parâmetro  que  indica  a  qualidade  estética  das  águas  para  

abastecimento público. Nas estações de tratamento de água, a turbidez é um parâmetro 

operacional  de  extrema  importância  para  o  controle  dos  processos  de  coagulação, 

floculação,  sedimentação  e  filtração.  Há  uma  preocupação  adicional  que  se  refere  à 

presença de turbidez nas águas submetidas à desinfecção pelo cloro. Estas partículas 

grandes  podem  abrigar  microrganismos,  protegendo-os  contra  a  ação  deste  agente 

desinfetante.

Nas águas naturais, a presença da turbidez provoca a redução de intensidade dos raios  

luminosos que penetram no corpo de água, influindo decisivamente nas características do 

ecossistema presente. Quando sedimentadas, estas partículas formam bancos de lodo 

onde a digestão anaeróbia leva à formação de gases metano e carbônico, principalmente,  

além de nitrogênio gasoso e do gás sulfídrico, que é malcheiroso (MARQUES et al, 2007).

Importante ressaltar que do ponto de vista ótico, a turbidez pode ser considerada o oposto 

da transparência da água que avalia a dispersão da radiação na presença de material em 

suspensão (ver subitem 4.1.2 desta Unidade).

4.2.6 Sólidos

Sólidos nas águas correspondem a toda matéria que permanece como resíduo, após 

evaporação,  secagem ou calcinação  da amostra  a  uma temperatura  pré-estabelecida 

durante um tempo fixado.  Em linhas gerais,  as operações de secagem, calcinação e 

filtração são as que definem as diversas frações de sólidos presentes na água (sólidos 

totais, em suspensão, dissolvidos, fixos e voláteis). Sólidos podem ser classificados de 



acordo com seu tamanho e características químicas. É intrínseca a correlação entre a 

concentração de sólidos suspensos e a turbidez, como parcela dos sólidos totais cuja 

distribuição é apresentada na figura.

Figura 19 - Distribuição dos sólidos presentes nas águas naturais.

Fonte: Libânio (2008).

Os sólidos em suspensão dividem-se em sedimentáveis e não sedimentáveis.  Sólidos 

sedimentáveis são aqueles que se depositam quando se deixa a amostra de água em 

repouso  durante  uma  hora.  Os  sólidos  dissolvidos  incluem  os  coloides  efetivamente 

dissolvidos.  A  separação  entre  sólidos  em  suspensão  e  sólidos  dissolvidos  é  feita 

utilizando-se uma membrana filtrante com poro igual a 1,2 µm. Qualquer partícula que 

passe pelo filtro  é  considerada dissolvida e  aquela  que fica  retida  é considerada em 

suspensão.  A  salinidade  também  está  incluída  como  sólidos  dissolvidos  totais. 

Usualmente,  é  parte  fixa  dos  sólidos  dissolvidos  que  é  considerado  como  salinidade 

(LIBÂNIO, 2008; PORTO et al, 1991).

Nos estudos de controle de poluição das águas naturais, principalmente nos estudos de 

caracterização de esgotos sanitários e de efluentes industriais,  as determinações dos 

níveis de concentração das diversas frações de sólidos resultam em um quadro geral da 

distribuição das partículas com relação ao tamanho (sólidos em suspensão e dissolvidos) 

e com relação à natureza (fixos ou minerais e voláteis ou orgânicos). Este quadro não é 

definitivo para se entender o comportamento da água em questão, mas constitui-se em 

uma informação preliminar importante.



Os sólidos suspensos voláteis são utilizados na caracterização de amostras líquidas e 

sólidas  para  verificar  a  possibilidade  de  degradação  anaeróbica  dos  sólidos  em 

suspensão.  Tem sido  empregado  para  efluentes,  lodos  de  estação  de  tratamento  de 

esgoto, e mais recentemente, para estimar o conteúdo orgânico de sedimentos de fundo 

em corpos de água (ver subitem 4.2.11) (PORTO et al, 1991; VON SPERLING, 2005).

Deve ser destacado que, embora a concentração de sólidos voláteis seja associada à 

presença de compostos orgânicos na água, não propicia qualquer informação sobre a 

natureza específica das diferentes moléculas  orgânicas eventualmente presentes  que, 

inclusive, iniciam o processo de volatilização em temperaturas diferentes, sendo a faixa 

compreendida  entre  550-600ºC uma faixa  de referência.  Alguns compostos  orgânicos 

volatilizam-se a partir de 250ºC, enquanto que outros exigem, por exemplo, temperaturas 

superiores a 1000ºC (COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 

2012). 

4.2.7 Cor

A cor da água é produzida pela reflexão da luz em partículas minúsculas, denominadas 

coloides,  finamente  dispersas,  de  origem  predominantemente  orgânica  e  dimensão 

inferior a 1µm. É o parâmetro responsável pela coloração na água. A decomposição da 

matéria  orgânica  (principalmente  vegetais  -  ácidos  húmicos  e  fúlvicos),  o  ferro  e  o 

manganês são a origem natural deste parâmetro. A origem antropogênica se deve aos 

resíduos industriais e esgotos domésticos sem tratamento (LIBÂNIO, 2008).

Existe  uma  grande  variedade  de  cores,  que  vão  desde  o  azul  até  o  vermelho, 

dependendo das substâncias químicas dissolvidas na água, das suspensas, ou do tipo de 

plâncton nela existente. Por exemplo:

• As  algas  azuis  dão  uma  cor  esverdeada  à  água,  e  as  diatomáceas  uma  cor 
amarelada ou parda amarelada;

• Lagos em regiões com rocha cálcica apresentam cor esverdeada;

• Lagos em regiões com rochas férricas tem uma cor amarronzada



• Os compostos húmicos originados principalmente pela decomposição do material 
alóctone dão uma cor amarelada aos rios e lagos.

Quando  de  origem  natural,  não  representa  risco  direto  à  saúde,  mas  consumidores 

podem questionar  a  sua  confiabilidade.  Além disso,  a  cloração  da  água  contendo  a 

matéria  orgânica  dissolvida  responsável  pela  cor  pode  gerar  produtos  potencialmente 

cancerígenos  (ex.  clorofórmio).  Já  a  de  origem  industrial  pode  ou  não  apresentar 

toxicidade.

Do ponto de vista limnológico, a água apresenta uma cor verdadeira (ou cor específica), 

que é produzida por substâncias em solução ou materiais em estado coloidal. Para se 

determinar a cor verdadeira da água, esta deve ser filtrada ou centrifugada, para libertá-la 

das fontes que lhe dão a cor aparente. A cor verdadeira é medida em unidades de cor 

dadas pela escala de platina – cobalto, ou escala de Hazen (APHA, 1999). A escala de 

cores varia desde um amarelo pálido até o marrom escuro, e é feita a comparação visual 

da amostra com uma solução de cloreto de cobalto e cloroplatinado de potássio (PORTO 

et al, 1991; LIBÂNIO, 2008).

A  cor  aparente se deve ao resultado da ação da luz  sobre os  materiais  particulados 

suspensos, junto com outros fatores como o tipo de fundo ou reflexos do céu.

4.2.8 Condutividade

A  condutividade  elétrica,  ou  condutância  específica  é  uma  expressão  numérica  da 

capacidade  da  água  conduzir  corrente  elétrica.  Este  parâmetro  tem  seus  valores 

expressos em micro Siemens (μS/cm-¹) sendo determinada pela presença de substâncias 

dissolvidas (ânions e cátions) na água que possam conduzir esta corrente elétrica, mas 

seu valor, além de depender da temperatura, também difere para cada íon (ESTEVES, 

2011; SILVA et al, 2008).

A  água  pura  no  estado  líquido  possui  condutividade  elétrica  bem  baixa,  apenas 

centésimos  de  µS/cm-¹  a  25°C.  À  medida  que  cresce  a  concentração  iônica,  a 

condutividade da solução cresce. Existe boa correlação entre valores de condutividade e 



concentração iônica da solução para um único tipo de soluto (PORTO et al, 1991).

Em águas  naturais,  não  se  pode  esperar  que  acontecesse  uma relação  direta  entre 

condutividade e concentração de sólidos dissolvidos totais, porque as águas naturais não 

são soluções simples. Estas águas contêm ampla variedade de substâncias dissociadas e 

não dissociadas. A relação condutividade e sólidos dissolvidos totais só será bem definida 

em água natural de determinadas regiões onde exista uma predominância bem definida  

de um determinado íon, como no caso de rios que atravessam algumas regiões de solo 

salino (LIBÂNIO, 2008).

A condutividade elétrica pode ser influenciada também pelo volume de chuvas. Com baixa 

precipitação  e  predominância  de  rochas  magmáticas  na  bacia  de  drenagem,  a 

composição da água é, geralmente, determinada por produtos de intemperismo destas 

rochas. Com alta pluviosidade e predominância de rochas sedimentares, a composição 

iônica da água é determinada pela composição das rochas (ESTEVES, 1998).

4.2.9 DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio)

A  Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) de uma água é a quantidade de oxigênio 

necessária para oxidar a matéria orgânica por decomposição microbiana aeróbia para 

uma forma inorgânica estável. A DBO é normalmente considerada como a quantidade de 

oxigênio consumido durante um determinado período de tempo, numa temperatura de 

incubação específica. Um período de tempo de 5 dias numa temperatura de incubação de 

20°C é frequentemente usado e referido como DBO5,20  (COMPANHIA DE TECNOLOGIA 

DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 2012; DERISIO, 2007).

É um parâmetro de fundamental importância na caracterização do grau de poluição de um 

corpo de água. Em outras palavras, é uma prova que permite conhecer a quantidade de 

matéria orgânica presente em um corpo de água através de uma série de medições de 

oxigênio em uma amostra contida em frasco vedado a trocas gasosas. A determinação da 

DBO realiza-se a partir da diferença na concentração de oxigênio dissolvido em amostra 

de água em período de 5 dias e temperatura de 20ºC e a oxidação requer a interferências 



de bactérias (LIBÂNIO, 2008; VON SPERLING, 2005). Muitos fatores podem interferir na 

determinação de DBO, como a proporção entre orgânicos solúveis e particulados, entre 

sólidos  suspensos  e  sedimentáveis,  oxidação  de  íons  de  ferro,  de  componentes 

sulfatados e de formas reduzidas de nitrogênio (nitrogênio orgânico e amônia) (APHA, 

1999).

No campo do tratamento de esgotos, a DBO é um parâmetro importante no controle das 

eficiências das estações,  tanto de tratamentos biológicos aeróbios e anaeróbios,  bem 

como físico-químicos (embora de fato ocorra demanda de oxigênio apenas nos processos 

aeróbios, a demanda “potencial” pode ser medida à entrada e à saída de qualquer tipo de 

tratamento).

A carga de DBO expressa em kg/dia dela resultam as principais características do sistema 

de tratamento de efluentes, como áreas e volumes de tanques, potências de aeradores 

etc. A carga de DBO é produto da vazão do efluente pela concentração de DBO. Por 

exemplo,  em uma indústria  já  existente,  em que se  pretenda instalar  um sistema de 

tratamento, pode-se estabelecer um programa de medições de vazão e de análises de 

DBO para a obtenção da carga. O mesmo pode ser feito em um sistema de esgotos  

sanitários  já  implantados  (COMPANHIA  DE  TECNOLOGIA  DE  SANEAMENTO 

AMBIENTAL, 2012).

4.2.10 DQO (Demanda Química de Oxigênio)

É  a  quantidade  de  oxigênio  necessária  para  oxidação  da  matéria  orgânica  de  uma 

amostra por meio de um agente químico, como o dicromato de potássio. Os valores da 

DQO normalmente são maiores que os da DBO5,20, sendo o teste realizado em um prazo 

menor.  O  aumento  da  concentração  de  DQO  em  um  corpo  de  água  deve-se 

principalmente a despejos de origem industrial.

A determinação é feita por titulação química e o resultado é obtido em 3h, dessa forma, se 

uma amostra de água natural apresentar DBO de 10 mg/L indica que serão necessárias 

10  mg de  oxigênio  dissolvido  para  estabilizar,  em um período  de  5  dias,  a  20ºC,  a  



quantidade de matéria  orgânica biodegradável  contida em 1 L de amostra (DERISIO, 

2007; LIBÂNIO, 2008).

A  DQO  é  um  parâmetro  indispensável  nos  estudos  de  caracterização  de  esgotos 

sanitários e de efluentes industriais. A DQO é muito útil quando utilizada conjuntamente 

com a DBO para observar a biodegradabilidade de despejos. Como na DBO mede-se 

apenas a fração biodegradável, quanto mais este valor se aproximar da DQO significa 

que mais biodegradável será o efluente. É comum aplicar-se tratamentos biológicos para 

efluentes com relações DQO/DBO5,20 de 3/1, por exemplo.

A DQO tem demonstrado ser um parâmetro bastante eficiente no controle de sistemas de 

tratamentos  anaeróbios  de  esgotos  sanitários  e  de  efluentes  industriais.  Outro  uso 

importante da DQO é a previsão das diluições das amostras na análise de DBO. Como o 

valor da DQO é superior e o resultado pode ser obtido no mesmo dia da coleta, essa  

variável poderá ser utilizado para balizar as diluições. No entanto, deve-se observar que a 

relação  DQO/DBO5,20 é  diferente  para  os  diversos  efluentes  e  que,  para  um mesmo 

efluente,  a  relação  altera-se  mediante  tratamento,  especialmente  o  biológico.  Desta 

forma, um efluente bruto que apresente relação DQO/DBO5,20 igual  a 3/1,  poderá, por 

exemplo, apresentar relação da ordem de 10/1 após tratamento biológico, que atua em 

maior  extensão sobre a DBO5,20  (DERISIO,  2007,  COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE 

SANEAMENTO AMBIENTAL, 2012).

4.2.11 COT (Carbono Orgânico Total)

O carbono é um elemento utilizado em grandes quantidades pelos organismos fotossinte-

tizantes e, portanto, é considerado fundamental no ciclo biogeoquímico das águas natu-

rais. O COT é considerado um parâmetro direto, pois teoricamente abrange todos os com-

ponentes orgânicos de uma amostra, independente de seu estado de oxidação. Como um 

dos indicadores da concentração de matéria orgânica nas águas naturais, o carbono orgâ-

nico total (COT) divide-se em frações referentes às parcelas dissolvida ou particulada. De-

termina-se a fração dissolvida (COD) ao filtrar a amostra de água em membrana 0,45 µm, 

com a parcela retida constituindo o carbono orgânico particulado (COP) (Figura 18) (ES-



TEVES, 2011).

Figura 20 - Ciclo do carbono generalizado e simplificado para um lago.

Fonte: Tundisi & Matsumura Tundisi (2011).

A maior ou menor prevalência da parcela referente ao COD é resultante da origem da 

água natural. Em águas superficiais, o teor de COT varia de 1 a 20 mh/L, elevando-se  

para  até  1000  mg/L  nas  águas  residuárias.  Portanto,  alterações  significativas  desse 

parâmetro  constituem-se  em  indicativo  de  novas  fontes  poluidoras  e  balizador  das 

análises a serem realizadas, tais como cor verdadeira, clorofila-a fósforo total, etc.

O COT na forma dissolvida contribui  de forma preponderante  no desenvolvimento do 

fitoplâncton na coluna de água. Além de se inserir na cadeia trófica de bactérias e algas, o 

COT  atua  também  no  processo  de  fotossíntese,  por  intermédio  da  interferência  na 

penetração das radiações solares nos corpos de água (LIBÂNIO, 2008).

4.2.12 Dureza

A  dureza  indica  a  concentração  de  cátions  multivalentes  em  solução  na  água, 

principalmente de cálcio (Ca+2) e magnésio (Mg+2), e, em menor proporção, alumínio (Al+3), 

ferro (Fe+2),  manganês (Mn+2)  e estrôncio (Sr+2).  A dureza pode ser classificada como 

dureza  carbonato  e  dureza  não  carbonato,  dependendo  do  ânion  com  o  qual  está 

associada.

A  primeira  sensível  ao  calor,  precipitando  o  carbonato  ao  aumento  significativo  da 



temperatura – usual acontecer, por exemplo, quando a água atravessa a resistência dos 

chuveiros  domésticos  –  e  por  essa  razão  recebe  a  denominação  de  dureza  não 

permanente.  A  dureza  carbonato  corresponde  à  alcalinidade,  estando  portanto,  em 

condições de indicar a capacidade de tamponamento da água natural (LIBÂNIO, 2008).

A dureza é expressa em mg/L de equivalente em carbonato de cálcio (CaCO3)  e, em 

função desse parâmetro, a água pode ser classificada em (VON SPERLING, 2005):

Mole ou branda: < 50 mg/L de CaCO3

Dureza moderada: entre 50 e 150 mg/L de CaCO3

Dura: entre 150 e 300 mg/L de CaCO3

Muito dura: > 300 mg/L de CaCO3

Com relação a esta classificação, vale ressaltar que o padrão de potabilidade no Brasil 

estabelece 500 mg/L de CaCO3.

4.2.13 Ferro e Manganês

Ambos os metais originam-se da dissolução de compostos de rochas e solos. O ferro é 

um elemento de particular interesse para a vida na água. Em primeiro lugar, constitui o 

elemento  essencial  para  a  síntese  dos  pigmentos  respiratórios  de  muitos  animais  (a 

hemoglobina); também faz parte de numerosas enzimas como a peroxidase, catalase, 

etc.  O ferro também é essencial  para a fotossíntese já que faz parte ao menos de 2 

citocromos que transferem elétrons durante este processo. O ferro existe nas águas sob a 

forma de bicarbonato solúvel. Quando, entretanto, a água é enriquecida em oxigênio, o 

carbonato ferroso é transformado em hidróxido ferroso que é  insolúvel  e  se precipita 

(LIBÂNIO, 2008).

O  ferro  é  comumente  encontrado  em  águas  naturais  superficiais  e  subterrâneas, 

apresentando-se  nas  formas  insolúvel  (Fe+3)  e  dissolvida  (Fe+2).  Embora  menos 

abundante e, quando presente, associado ao ferro, o manganês também se apresenta na 

forma insolúvel (Mn+4) e dissolvida (Mn+2). As concentrações destas duas formas, no meio, 



dependem de vários fatores ambientais, sendo o pH, temperatura e potencial redox os 

mais  importantes.  Em  pH  abaixo  de  7,5,  baixas  concentrações  de  oxigênio  e  baixo 

potencial redox, ocorre a redução de Fe+3 a Fe+2 (ESTEVES, 2011).

Ferro, e também o manganês podem constituir fator limitante à vida de certas bactérias 

que o utilizam como material oxidável, transformando o carbonato ferroso em férrico. Para 

outros organismos aquáticos, sobretudo vegetais, ele é um elemento essencial. Há um 

antagonismo entre ferro e manganês, isto é, as algas, para sua máxima produtividade,  

necessitam de concentrações baixas de ferro.

Entretanto,  passam a  necessitar  de  quantidades  muito  maiores,  quando  é  elevada  a 

concentração de manganês. Os sólidos em suspensão ou dissolvidos são a forma do 

constituinte responsável. A dissolução de compostos do solo é a origem natural para estes 

componentes,  e  os  despejos  industriais,  são  de  origem  antropogênica.  Estes 

componentes  tem  pouco  significado  sanitário,  nas  concentrações  encontradas 

usualmente nas águas naturais. Em pequenas concentrações causam problemas de cor 

na  água.  Em certas  concentrações,  podem causar  sabor  e odor,  e  também manchar 

roupas quando são lavadas (LIBÂNIO, 2008).

4.2.14 Cloretos

Todas  as  águas  naturais,  em  maior  ou  menor  escala,  contem  íons  resultantes  da 

dissolução de minerais. Os cloretos (Cl-) são advindos da dissolução de sais (ex.: cloreto 

de sódio).  Os sólidos dissolvidos são a forma do constituinte responsável.  As origens 

naturais  dos  cloretos  são:  a  dissolução  de  minerais  e  a  intrusão  de  águas  salinas, 

antropogênicas quando há despejos domésticos e industriais.

Os  rios  que  possuem  altas  concentrações  de  matéria  orgânica  incrementam 

consideravelmente  os  valores  do  cloreto  devido  aos  excrementos  humanos, 

principalmente a urina. Em determinadas concentrações os cloretos imprimem um sabor 

salgado à água. A utilização de ácido ascórbico (vitamina C) tem sido considerada para 

remoção  de  cloreto  em  esgotos  domésticos  tratados,  por  ser  nocivo  mesmo  em 



concentrações da ordem de 0,01 mg/L para algumas espécies de peixes (ex. trutas e 

salmões) (LIBÂNIO, 2008).

4.2.15 Elementos-traço

Elemento-traço são elementos químicos que ocorrem na natureza, de um modo geral, em 

pequenas concentrações,  da ordem de partes por  bilhão (ppb) e  a partes por  milhão 

(ppm).  Outras  denominações  para  este  grupo  de  elementos  são  frequentemente 

encontradas  na  literatura:  “metais  pesados”,  “metais  traços”,  “micronutrientes”,  etc.  A 

denominação mais aceita atualmente é elemento-traço, devido à indistinção entre metal e 

não metal e à sua ocorrência em baixas concentrações. O termo “metal pesado”, embora 

muito  utilizado,  não  tem  nenhum  fundamento  químico,  visto  que  alguns  elementos 

considerados como tal, nem sequer são metais (ESTEVES, 2011).

Alguns elementos-traço como: Mg, Fe (descritos anteriormente), Zn, Mn, Cu, Co, Mo, e B 

são essenciais aos seres vivos, ainda que em pequenas concentrações e têm importante 

papel  no metabolismo dos organismos aquáticos,  uma vez que participam de grande 

parte  dos  processo  fisiológicos,  como:  fotossíntese,  cadeia  respiratória  ou  fixação  de 

nitrogênio. Outros elementos-traço como Hg, Pb, Cd, Ag, Cr, Ni e Sn, entretanto, não têm 

função  biológica  conhecida  e  são  geralmente  tóxicos  a  uma  grande  variedade  de 

organismos. Mesmo aqueles elementos com função biológica definida podem, quando em 

grandes concentrações, apresentar alta toxicidade aos organismos vegetais e animais.

Em termos de ecossistemas aquáticos, os elementos-traço têm grande importância, pois 

tomam parte  em vários processos no metabolismo destes  ecossistemas.  Entre  estes, 

destaca-se a precipitação da matéria orgânica dissolvida, o que melhora as condições 

óticas  da  coluna  de  água,  influenciando  positivamente  a  produção  fitoplanctônica 

(ESTEVES, 2011; PORTO et al, 1991).

As  principais  fontes  de  elemento-traço  para  o  ambiente  aquático  continental  são  o 

intemperismo de rochas e a erosão de solos ricos nestes materiais. Mais recentemente 

outras fontes de elementos-traço têm assumido grande importância: atividades industriais, 



através de afluentes sólidos que são lançados diretamente na atmosfera e líquidos que 

são  lançados  em  pequenos  córregos  ou  diretamente  em  rios  e  lagos;  atividades  de 

mineração;  efluentes domésticos  e águas superficiais  proveniente de áreas cultivadas 

com adubos químicos e principalmente daqueles onde são utilizados defensivos agrícolas 

(ESTEVES, 2011).

Alguns elementos-traço são substâncias altamente tóxicas e não são compatíveis com a 

maioria  dos  tratamentos  biológicos  de  efluentes  existentes.  Dessa  forma,  efluentes 

contendo esses metais não devem ser descartados na rede pública, para tratamento em 

conjunto com o esgoto doméstico. As principais fontes de poluição por metais pesados 

são os efluentes industriais, de mineração e das lavouras (AGUIAR et al, 2002).

Através  das  cadeias  alimentares,  os  elementos-traço  são  distribuídos  pela  biota  do 

ambiente aquático. Desta maneira pode atingir populações humanas, que devido ao efeito 

acumulativo, são as mais penalizadas pelas consequências da contaminação. Tragédias 

ecológicas  causadas  por  elementos-traço  são  noticiadas  quase  que  diariamente  nos 

meios de comunicação.

Constitui exemplo emblemático a contaminação por mercúrio na baía de Minamata no 

Japão na década de 50 que resultou na morte e danos neurológicos em muitas pessoas.  

Naquela  ocasião,  despejos  de  uma  indústria  eram  lançados  diretamente  no  mar  e 

verificou-se um progressivo aumento na concentração de mercúrio – na forma orgânica 

(metilmercúrio)  –  na  biomassa  dos  peixes  e  dos  habitantes  da  região  através  da 

bioacumulação (LIBÂNIO, 2008; ESTEVES, 2011).

4.3 Variáveis Biológicas

O  monitoramento  das  variáveis  biológicas  constitui  uma  ferramenta  importante  na 

avaliação continua da qualidade da água em reservatórios. O uso de bioindicadores tem 

sido corrente na avaliação de impactos ambientais provocados pela má administração do 

ambiente,  pois  animais,  plantas,  microrganismos e  suas complexas interações com o 

meio  ambiente  respondem  de  maneira  diferenciada  às  modificações  da  paisagem, 



produzindo informações, que não só indicam a presença de poluentes, mas como estes  

interagem com a natureza, proporcionando uma melhor indicação de seus impactos na 

qualidade dos ecossistemas (SOUZA, 2001).

Muitos  organismos  complementam  as  informações  sobre  qualidade  das  águas, 

especialmente  para  a  avaliação  de  impactos  ambientais  decorrentes  de  descargas 

pontuais de esgotos domésticos e efluentes industriais. Ambientes fortemente impactados 

mostram  poucas  espécies  que,  se  estiverem  bem  adaptadas,  podem  exibir  ótimo 

desenvolvimento  e  o  monitoramento  de  estações  a  montante  e  a  jusante  da  fonte 

poluidora,  pode  identificar  as  consequências  ambientais  para  a  qualidade  de  água  e 

saúde do ecossistema aquático (MATSUMARA TUNDISI, 1999). A presença ou ausência 

de certas espécies servem como indicador da qualidade de água,  além de favorecer, 

através da manipulação da cadeia alimentar, a recuperação de ecossistemas aquáticos 

(STRASKRABA & TUNDISI, 2000).

Há indicadores biológicos para diferentes estados dos ambientes, tanto naturais como 

artificiais, sobretudo quando considerarmos a resposta de espécies individuais ou mesmo 

da estrutura de diferentes assembleias às variações ambientais (JÚLIO-JÚNIOR et al, 

2005). 

4.3.1 Fitoplâncton

O fitoplâncton é composto por um grupo diverso e polifilético (grupo que não inclui  o 

ancestral comum) de organismos procariontes e eucariontes fotoautótrofos portadores de 

clorofila. Estes organismos não apresentam locomoção suficiente para contrapor-se ao 

movimento  das  massas  de  água.  Uma  ampla  variedade  de  formas  e  tamanho  é 

observada para o fitoplâncton. As algas com medidas que variam de 2 a 20 µm, compõem 

o nanofitoplâncton e, as de 20 a 200µm, o microfitoplâncton.

Porém, pode haver espécies maiores. As principais Classes de fitoplâncton comuns nos 

diferentes ecossistemas aquáticos estão relacionadas no Quadro 4.



Quadro 4 - Classificação das algas comuns em ecossistemas aquáticos de acordo com a Classe. 

Classe Habitat Morfologia
Composição da 
parede celular

Exemplos

Bacillariophyceae

Oceanos, 
lagos, 

estuários; 
planctônicas 

ou vivendo em 
substratos

Unicelulares ou 
coloniais; 

microscópicas
Sílica

Aulacoseira itálica
Aulacoseira 
granulata

Chlorophyceae

Lagos, rios, 
estuários; 

planctônicas 
ou vivendo em 

substratos

Microscópicas 
ou visíveis; 

filamentosas; 
coloniais 

unicelulares; 
algumas 

flageladas

Celulose
Tetraedron 
triangulare
Chlorella vulgaris

Dinophyceae

Oceanos, 
lagos, 

estuários; 
planctônicas

Microscópicas; 
unicelulares ou 
coloniais; todas 

com flagelos

Celulose e com 
sílica

Sphaerodinium 
cinctum
Durinskia báltica

Cyanophyceae

Lagos e 
oceanos; 

planctônicas 
ou vivendo em 

substratos

Microscópicas 
ou visíveis; 
geralmente 

filamentosas

Mucopeptídeos
-aminoaçúcar
-aminoácidos

Microcystis 
wesenbergii
Anabaena 
spiroides

Chrysophyceae Lagos, rios, 
oceanos

Microscópicas; 
unicelulares ou 

coloniais 
flageladas

Pectina ou em 
algas; gêneros 

sílicas ou celulose

Saphaleromantis 
ochracea
Rhipidodendron 
huxleyi

Cryptophyceae
Lagos, 

planctônicas
Microscópicas; 
unicelulares; 
flageladas

celulose

Chroomonas 
nordstedtii
Rhodomonas 
lacustris

Euglenophyceae
Lagos, 

tanques rasos; 
planctônicas

Microscópicas; 
unicelulares; 
flageladas

Película de proteína
Gyropaigne 
brasiliensis
Rhabdomonas 
incurva

Florideophyceae

Oceanos, 
estuários, 

lagos, riachos 
e rios; vivendo 
no substrato

Microscópicas 
ou visíveis

Celulose + géis
Paralemanea 
annulata
Bostrychia 
moritziana

Phaeophyceae

Oceanos, 
estuários; 
vivendo no 

substrato ou 
flutuantes

Visíveis Celulose + géis Fucus sp.

Fonte: Tundisi & Matsumura Tundisi, (2008).

Apesar das células fitoplanctônicas serem microscópicas, a sua densidade é levemente 

superior  a  da  água e,  por  este  motivo,  desenvolveram mecanismos adaptativos  para 

permanecerem por mais tempo na coluna de água. Mesmo após afundarem, as células 

conseguem sobreviver no escuro. Muitas algas planctônicas podem movimentar-se por 



meio de flagelos ou pelo deslizamento, quando próximas de um substrato, o que confere  

certa vantagem com relação à radiação solar subaquática recebida e da concentração de 

nutrientes (fósforo e nitrogênio) (TUNDISI & MATSUMURA TUNDISI, 2008).

A  existência  de  diferentes  tipos  de  clorofila  e  pigmentos  permite  que  o  aparato 

fotossintético absorva a luz no espectro visível compreendido entre 400nm e 700nm. A 

atividade fotossintética produz o oxigênio que oxida a atmosfera do Planeta e fixa o CO 2 

da  atmosfera  e  da  água,  sendo  considerado  um  importante  sumidouro  de  carbono 

(FERNANDES et al. 2005).

Estes organismos representam a base de muitas cadeias alimentares e são responsáveis 

por mais de 45% da produção primária do Planeta. Muitas espécies apresentam rápido 

crescimento  em  curto  intervalo  de  tempo  em  condições  são  favoráveis,  originando 

florações (“bloom em Inglês). A biomassa fitoplanctônica em reservatórios é influenciada 

por fatores físicos, químicos e biológicos, que, por sua vez, estão sujeitos à ação dos 

pulsos  produzidos  pelo  sistema,  os  quais  podem  ser  de  origem  natural  (vento, 

precipitação e influxo do rio)  ou antropogênica (aporte de nutrientes e saída da água 

decorrente dos múltiplos usos (STRASKRABA & TUNDISI, 1999).

A variação espaço-temporal  do  fitoplâncton nos ecossistemas aquáticos,  como citado 

anteriormente,  responde  as  oscilações  das  variáveis  ambientais.  Em lagos  da  região 

temperada, onde as condições climáticas são mais regulares, a variação do fitoplâncton 

evidencia  uma  constância  em  sua  periodicidade.  Por  outro  lado,  nos  trópicos  esta 

periodicidade não é uniforme e a ocorrência de flutuações associadas às estações do ano 

(flutuações sazonais), não são muito evidentes (ESTEVES, 2011).

A distribuição vertical  da comunidade fitoplanctônica na coluna da água é influenciada 

pela composição química do meio, “seiches” internos (ondas em lagos estratificado), taxa 

de renovação da água, radiação solar e temperatura da água. A distribuição horizontal 

também é influenciada por fatores que podem atuar isoladamente ou em conjunto.

De  acordo  com  George  &  Heavey  (1978,  apud  Esteves,  2011),  dois  fatores  que 

influenciam na distribuição horizontal do fitoplâncton devem ser considerados: a) fatores 



pontuais  que  provocam alterações  na  taxa  de  crescimento  da  população  (nutrientes, 

herbivoria e diferenças de temperatura) e;  b) fatores responsáveis pela dispersão das 

populações no lago (ventos e correntes).

Dentre  essas  classes,  merece  destaque  por  seu  interesse  ecológico,  evolutivo  e 

bioquímico  a Cyanophyceae ou “algas azuis”,  as  quais  apresentam afinidades com a 

organização  procariótica  das  células  de  bactérias  (denominados  cianobactérias).  As 

cianobactérias  ou  cianofíceas  (algas  azuis)  são  microrganismos  aeróbicos 

fotoautotróficos.

Seus  processos  vitais  requerem  somente  água,  dióxido  de  carbono,  substâncias 

inorgânicas e luz. A fotossíntese é seu principal modo de obtenção de energia para o 

metabolismo. As cianobactérias estão entre os organismos pioneiros no Planeta, sendo 

provavelmente os primeiros produtores primários de matéria orgânica a liberarem oxigênio 

elementar na atmosfera primitiva (AZEVEDO, 1998).

As estratégias adaptativas de assimilar compostos orgânicos de baixo peso molecular e 

subsistir  a  partir  dos  mesmos  sem  a  presença  de  luz,  entre  outras,  explicam  sua 

dominância em ambientes aquáticos eutrofizados (FERNANDES et al. 2005).

As cianobactérias têm sido estudadas no ramo alimentício, farmacêutico e agrícola pelo 

seu alto valor nutritivo, possível potencial farmacológico e pela influência que exercem 

sobre a fertilidade de solos e águas. Entretanto, algumas espécies de cianobactérias têm 

a capacidade de produzir metabólitos secundários (compostos orgânicos que não estão 

diretamente envolvidos nos processos de crescimento, desenvolvimento e reprodução 

dos organismos) que dão gosto e odor desagradáveis à água, além de poderosas toxinas 

(chamadas cianotoxinas).

Por isso seu principal  interesse e estudos sobre os impactos no meio ambiente e na 

saúde.  No  Brasil,  entre  os  gêneros  potencialmente  nocivos,  destacam-se  Microcystis, 

Anabaena,  Cylindrospermopsis,  Oscillatoria,  Planktothrixe e  Aphanocapsa (CALIJURI, 

2006). As cianotoxinas são divididas de acordo com os seus mecanismos de ação em três 



grupos: neurotoxinas, hepatoxinas e dermatoxinas.

As  neurotoxinas  atuam  no  sistema  nervoso  e  apresentam  três  tipos  de  toxinas:  a) 

anatoxina-a; b) anatoxina-a(s); e c) saxitoxinas. As hepatoxinas atingem os hepatócitos e 

tem uma ação mais lenta, podendo causar a morte. As dermatoxinas atuam na pele e 

podem causar irritações cutâneas.

Figura 21 - Floração de cianobactérias em um reservatório eutrofizado.

Fonte: Serafim-Junior et al. (2005).

4.3.2 Clorofila-a

A  clorofila-a  a  é  o  pigmento  fotossintético  presente  em  todos  os  organismos 

fitoplanctônicos, tanto nos eucariontes quanto nos procariontes como as cianobactérias. 

Este  pigmento  é  essencial  para  a  produção  de  oxigênio  pela  fotossíntese  desses 

organismos. O conhecimento de sua concentração pode dar indicações da biomassa, da 

produtividade e estado fisiológico do fitoplâncton, conforme estabelecido em protocolos de 

pesquisa e legislação específica, como a Resolução n°357/2005 do CONAMA.



A clorofila também é precursora de bacterioclorofilas,  que são compostos importantes 

para várias bactérias fotossintéticas. Em virtude destes fatos decorre o alto interesse por 

estudos deste composto e seus derivados. Porém, devido à insolubilidade da clorofila em 

água,  a  maioria  das  pesquisas é  feita  utilizando uma mistura  de água com solvente  

orgânico adequado (MOREIRA et al, 2010).

O conhecimento do processo de fotossíntese, isto é, de todo o processo de transformação 

da energia solar em energia química na reação da fotossíntese de bactérias, algas e 

plantas  superiores,  ainda  representa  um  verdadeiro  desafio,  tanto  do  ponto  de  vista 

teórico como experimental.

Dentre as clorofilas encontradas na natureza, a clorofila-a é a mais frequente e tem papel 

fundamental  como  doadora  de  elétrons  nas  reações  fotoquímicas  de  fotossíntese 

oxigênica, nas quais dois tipos de fotossistemas, tipo I (PSI) e tipo II (PSII), trabalham 

cooperativamente sobre o fluxo de elétrons da água para a enzima NADP +  (Fosfato de 

dinucleótido de nicotinamida e adenina). O cofator reduzido, NADPH, é então utilizado 

para a fixação do CO2. (MOREIRA et al, 2010).

A determinação da clorofila-a ocorre a partir  da filtração de um volume conhecido de 

amostras  sobre  filtros  especiais  e  a  extração  é  feita  por  solventes  orgânicos  como 

acetona, metanol ou éter. Frequentemente, determina-se a concentração das clorofilas a, 

b, c e feopigmentos (produtos de degradação da clorofila) na mesma solução através da 

medição de comprimentos de ondas específicos. Os equipamentos mais utilizados são os 

fluorímetros e os espectrofotômetros (ESTEVES, 2011).

4.3.3 Zooplâncton 

Na  grande  maioria  dos  ecossistemas  aquáticos  o  zooplâncton  é  composto  por  um 

conjunto  de  organismos  do  microzooplâncton  (protozoários  e  rotíferos)  e  do 

mesozooplâncton (cladóceros e copepódes).  O macrozooplâncton (larvas de insetos e 

crustáceos  “misidáceos”)  ocorre  em  algumas  represas  ou  tanques  (TUNDISI  & 

MATSUMURA TUNDISI, 2008). Esses organismos possuem papel primordial no fluxo de 



energia  nos  diferentes  níveis  tróficos,  constituindo  um  importante  componente  da 

produção secundária dos sistemas aquáticos. (SERAFIM-JUNIOR, 2011).

A alta taxa de reprodução e crescimento desses organismos faz com que respondam 

rapidamente a alterações nas condições físico-químicas da água. Deste modo, estudos 

sobre composição e abundância do zooplâncton constituem uma ferramenta importante 

para o monitoramento da qualidade ambiental das bacias hidrográficas (MATSUMURA 

TUNDISI, 1999).

Figura 22 - Principais grupos zooplanctônicos de ecossistemas aquáticos continentais

Fonte: Serafim-Junior et al. (2011).

a) protozoários (Tecameba); b) rotíferos; c) cladóceros; e d) copepódes.



Em ecossistemas lóticos, o zooplâncton apresenta um número reduzido de espécies e 

baixa biomassa, com predominância de formas de tamanho pequeno, como protozoários,  

rotíferos, cladóceros pertencentes à família Chydoridae e estágios larvais de copépodes 

(náuplios) (SERAFIM-JÚNIOR et al. 2003).

Os fatores que interferem na estrutura e dinâmica do zooplâncton em sistemas lóticos, 

geralmente,  incidem  em  duas  categorias:  (i)  fatores  que  afetam  a  deriva  desses 

organismos de áreas de remansos, canais laterais, lagoas marginais e represas (onde 

são desenvolvidas grandes populações); e (ii) fatores que afetam o seu crescimento e 

reprodução (por exemplo, a alta carga de sedimento transportada pelo rio pode inibir a 

produção  fitoplanctônica  e  reduzir  a  disponibilidade  de  recursos  para  o  zooplâncton) 

(SERAFIM-JÚNIOR et al., 2003).

Em reservatórios a estrutura da comunidade zooplanctônica é influenciada por fatores 

abióticos, tais como características morfométricas e hidrológicas da bacia de drenagem, 

regimes termais e químicos além de fatores bióticos relacionados com os processos de 

colonização, seleção e interação de espécies (LOPES et al., 1997). Ainda, outras funções 

de  força,  como  alterações  climatológicas  e  o  tempo  de  residência  de  água,  podem 

interferir  na estrutura e dinâmica dessa comunidade em reservatórios (TUNDISI  et al., 

1991).

Muitos  estudos  têm  demonstrado  que  modificações  na  estrutura  e  dinâmica  da 

comunidade zooplanctônica provocam mudanças em toda a rede trófica do reservatório 

(ROCHA et al., 1995; URABE et al., 1995). Após a formação do reservatório, a sucessão 

de  espécies  zooplanctônicas  é  evidenciada  durante  a  colonização.  Espécies  “r” 

estrategistas (oportunistas), como protozoários e rotíferos, são as primeiras a colonizar o 

novo  ambiente,  seguidas  por  espécies  “K”  estrategistas  (seletivas),  como  copépodos 

calanoides (ROCHA  et  al.,  1999).  De modo geral,  esses organismos são favorecidos 

nessas condições, estabelecendo assembleias em um curto período de tempo após o 

represamento.



4.3.4 Macroinvertebrados bentônicos

Entre  os  componentes  bióticos  que  compõem  um  sistema  aquático,  os 

macroinvertebrados  bentônicos  são  os  mais  utilizados  em  biomonitoramento  por 

apresentarem características especiais para moverem-se livremente ou permanecerem 

fixo ao substrato (consultar Unidade 3). Esses organismos, assim como o zooplâncton, 

desempenham um papel importante no fluxo de energia e ciclagem de nutrientes - é um 

elo essencial entre as cadeias alimentares de detritos e de herbivoria (BRANDIMARTE, 

1999).

O  conjunto  que  compõem  a  fauna  bentônica  é  muito  diverso,  incluindo  herbívoros, 

detritívoros e predadores. A comunidade é representada por insetos, anelídeos, moluscos 

e crustáceos. Os insetos são dominantes em rios e riachos e as ordens Ephemeroptera,  

Plecoptera, Trichoptera, Diptera e Odonata constituem a maior porcentagem da biomassa 

(Figura 23). O ciclo de vida, no caso dos insetos, inclui três ou quatro estágios (ovos, 

ninfas e adultos ou ovos, larvas, pupa e adultos) (TUNDISI & MATSUMURA TUNDISI, 

2008).



Figura 23 - Larvas de insetos frequentes na fauna bentônica

Fonte:  (a,  b,  d)  Universidade  Estadual  da  Califórnia  (2012);  (c) 

Choong (2010).

a) Ordem Ephemeroptera; b) Ordem Diptera; c) Ordem Odonata; e d) Ordem Plecoptera. 

A maioria  dos macroinvertebrados bentônicos é detritívora,  filtrando detritos  e matéria 

orgânica  em  suspensão  ou  alimentando-se  de  sedimento.  Algumas  espécies  são 

carnívoras e predadoras; outras são herbívoras (como alguns moluscos) (MARGALEF, 



1983).

Em lagos, os organismos bentônicos classificam-se em bentos litoral e bentos profundo. A 

zona  litoral  é  mais  sujeita  a  extensas  variações  diurnas  de  intensidade  luminosa, 

temperatura e correntes, além de apresentar oscilações nas concentrações de oxigênio 

dissolvido. Nesse compartimento é esperada uma alta diversidade devido à presença de 

macrófitas  que  promovem  uma  rica  heterogeneidade  espacial  e  os  detritos  são 

importantes fonte de alimento. A zona profunda é mais estável em relação às variáveis 

físico-químicas,  exceto  nos  períodos  de  estratificação  em  lagos  eutróficos  (consultar 

Capítulo 3 desta Unidade), quando o hipolímnio apresenta-se anóxico.

Em reservatórios, vários fatores afetam a distribuição e a composição de invertebrados 

bentônicos: concentração de matéria orgânica no sedimento, oxigênio dissolvido na água, 

flutuações no nível e velocidade das correntes próximas ao sedimento do fundo. Tempo 

de retenção, idade do reservatório e posição da represa nas cascatas de reservatórios 

podem influenciar na biomassa e na diversidade da comunidade bentônica.

Flutuações  de  nível  e  descargas  intermitentes  podem  afetar  a  fauna  bentônica  em 

reservatórios, diminuindo a diversidade e biomassa. Essas flutuações de nível  afetam 

também as populações localizadas a jusante do reservatório. As descargas de fundo com 

alta turbidez têm também um efeito extremamente drástico na redução da biomassa e da 

diversidade  de  invertebrados  bentônicos  localizados  nos  rios  a  jusante  das  represas 

(TUNDISI & MATSUMURA TUNDISI, 2008).

4.3.5 Ictiofauna

A ictiofauna  neotropical  de  águas  interiores  é  marcada  por  grande  diversidade  de 

espécies e padrões comportamentais. A maioria das espécies pertence ao grupo Otophysi  

(±  90%).  Nesse  grupo  estão  incluídos  os  representantes  das  ordens  Characiformes 

(peixes de escamas, ex: lambaris), com cerca de 1.200 espécies; Siluriformes (peixes de 

couro ou placas, ex: bagres e cascudos), com cerca de 1.300 espécies e Gymnotiformes 

(tuviras),  com aproximadamente 80 espécies. Apesar de muitas espécies ainda serem 



desconhecidas,  as  alterações  promovidas  em  ambientes  aquáticos  continentais  nas 

últimas décadas (principalmente com a introdução de espécies exóticas, a construção de 

barragens e poluição (AGOSTINHO et al. 2007)).

Conforme  apresentado  no  Capítulo  2  a construção  de  barragens  provoca  alterações 

severas na hidrologia local, alterado o continuo do rio transformando-o de um sistema 

lótico  para  intermediário.  Na  área  de  influência  do  reservatório,  há  perda  de  lagoas 

marginais,  canais,  remansos,  poções  e  corredeiras.  Tais  perturbações,  aliadas  a 

modificações  na  disponibilidade  de  recursos  alimentares,  terminam por  reestruturar  a 

composição de toda ictiofauna.

As alterações mais relevantes produzidas na ictiofauna pelo represamento do rio incidem 

sobre as espécies migradoras e endêmicas, tanto a montante quando a jusante. Após o  

represamento, a fauna de peixes a se estabelecer é primariamente dependente da fauna 

preexistente  na  área  alagada.  Perturbações  não  cíclicas  relacionadas  à  operação  da 

barragem contribuem para a instabilidade na estrutura das comunidades,  reduzindo a 

riqueza de espécies e o tamanho dos estoques naturais (AGOSTINHO et. al. 1999).

Outro  evento  que  pode  provocar  mudanças  na  estrutura  da  comunidade  ictíica,  é  a 

ausência de oxigênio dissolvido. Em alguns reservatórios, após o enchimento a anoxia 

localizada pode resultar no desaparecimento e mortalidade em larga escala da (TUNDISI 

& MATSUMURA TUNDISI, 2008).

Uma  vez  formado  o  reservatório,  as  adaptações  e  particularidades  de  cada  espécie 

determinarão quais  terão sucesso na exploração de novos hábitats.  As  espécies  que 

persistem são geralmente capazes de completar todo seu ciclo de vida no reservatório. 

Esse  grupo  habita  preferencialmente  as  áreas  litorâneas  (profundidade  <  2m),  com 

presença  de  macrófitas  aquáticas,  pedras,  galhadas  submersas,  além  de  outros 

substratos. Áreas profundas permanecem pouco exploradas ou inabitadas, pela falta de 

espécies adaptadas (AGOSTINHO et al., 2007).

Os  principais  recursos  consumidos  em  reservatórios  são  os  de  origem  interna, 

autóctones, como zooplâncton, insetos, outros invertebrados aquáticos, detritos e peixes. 



Em termos de número de biomassa, espécies que consomem esses recursos prevalecem 

(AGOSTINHO & ZALEWSKI, 1995). Um inventário realizado por  Agostinho et al. (2007) 

para  77 reservatórios brasileiros, mostrou que a categoria trófica de maior ocorrência, 

para a ictiofauna dominante, foi  a dos onívoros, com destaques para as espécies dos 

gêneros Astyanax, Geophagus e Pimelodus.

Figura 24 – Ocorrência das diferentes categorias tróficas na assembleia dominante 
dos 77 reservatórios analisados.

Fonte: Agostinho et al. (2007).

Figura 25 – Gêneros da ictiofauna dominante de onívoros em 77 reservatórios brasileiros.

Fonte: Froese (1998, 2001, 2011).
a) Pimelodus sp.; b) Astyanax sp.; e c) Geophagus sp

No  processo  de  ocupação  e/ou  colonização  da  ictiofauna  no  reservatório  há  de  se 

distinguir os diferentes estratos longitudinais (ver Capítulo 2 desta Unidade). A zona fluvial  

que, em geral, se localiza no terço superior do reservatório, normalmente não apresenta a 

maior biomassa ou densidade de peixes. Por outro lado, a diversidade específica é a 

maior entre as zonas do reservatório,  independente do estrato transversal  ou vertical. 

Segundo Agostinho et. al. (1999), decorridos 14 anos após a formação do reservatório de 

Itaipu, 64 das 67 espécies foram capturadas na região com redes de espera na região 



litorânea, e 22 e 20 espécies na pelágica e profunda, respectivamente.

Figura 26 – Variações espaciais e temporais na diversidade específica e 
abundância de peixes no reservatório de Itaipu.

Fonte: Agostinho et al. (2007).
Flu=fluvial; Tra=transição; Lac=lacustre.

A construção de reservatórios atua, portanto, em aspectos fundamentais na ecologia da 

ictiofauna:

• Serve  de  barreira  ao  movimento  longitudinal  dos  peixes,  seja  este  um  componente 
migrador para áreas de alimentação ou para reprodução;

• Provoca alterações no regime hidrológico do rio, modificando a altura das inundações e 
interferindo  nos  movimentos  horizontais  e  transversais  dos  peixes;  com  isso,  produz 
inundações ou o dessecamento de lagoas marginais importantes para o desenvolvimento 
de juvenis;

• As espécies reofílicas (que necessitam do ambiente lótico para completarem o seu ciclo 
de  vida)  desaparecem  rapidamente  ou  sua  população  diminui  consideravelmente  no 
reservatório, sobrando àquelas adaptadas que ainda podem colonizar represas;

4.3.6 Macrófitas aquáticas (tipos ecológicos e sua importância)

Uma das primeiras menções ao termo macrófitas aquáticas foi proposta por Weaner & 



Clements (1938, apud Esteves, 1998), que as definiram de maneira muito ampla: plantas 

herbáceas que crescem na água, em solos cobertos por água ou em solos saturados com 

água. As macrófitas aquáticas apresentam várias adaptações morfológicas e fisiológicas 

que  as  tornam  consideravelmente  capazes  de  colonizar  ambientes  com  diferentes 

características físicas e químicas (THOMAZ et al, 2005).

Estas plantas desempenham importantes funções na manutenção do equilíbrio natural de 

ambientes  aquáticos.  Tanto  nos  reservatórios  como  em  lagos  e  rios  naturais,  as 

macrófitas são responsáveis pela oxigenação, filtragem e remoção de nutrientes da água, 

proteção contra ação erosiva da água nas margens e servem de fonte de alimento e 

refúgio  para  peixes,  aves e  outros  organismos.  A influência  das  macrófitas  aquáticas 

sobre o metabolismo dos ecossistemas aquáticos continentais ocorre, principalmente, a 

partir dos seguintes aspectos:

• Através da redução da turbulência da água pelas macrófitas, observa-se na região 
litorânea o chamado efeito de “filtro”, que compreende a sedimentação de grande 
parte do material de origem alóctone;

• As  macrófitas  aquáticas,  notadamente  as  enraizadas,  são  de  fundamental 
importância  na  ciclagem  de  nutrientes  através  do  chamado  efeito  de 
“bombeamento”.  As  raízes  absorvem  os  nutrientes  das  partes  profundas  do 
sedimento,  onde  não  estariam  disponíveis  para  as  outras  comunidades  e  os 
liberam  posteriormente  para  a  coluna  de  água  por  excreção  ou  durante  a 
decomposição da biomassa;

• Através  da  alta  taxa  de  produtividade  primária,  em  especial  das  macrófitas 
emersas, estes vegetais podem se constituir na principal comunidade produtora de 
matéria orgânica de todo o ecossistema;

• As macrófitas  aquáticas  são  de  grande  importância  na  cadeia  de  herbivoria  e 
detritívora  que  envolve  muitas  espécies  de  animais,  tanto  aquáticos  como 
terrestres. Além disto, são utilizadas como substrato para a desova e como refúgio 
por vários organismos;

• Através da associação de macrófitas aquáticas com bactérias e algas perifíticas 
fixadoras  de  nitrogênio,  estes  vegetais  desempenham  importante  papel  na 
produção  de  nitrogênio  assimilável.  Em  consequência,  na  maioria  dos 
ecossistemas aquáticos continentais,  a região litorânea é o compartimento com 
maiores taxas de fixação de nitrogênio; 



Dada à heterogeneidade filogenética e taxonômica das macrófitas,  estes vegetais são 

preferencialmente  classificados  quanto  ao  seu  biótopo.  Esta  classificação  reflete,  em 

primeiro lugar, o grau de adaptação das macrófitas ao meio aquático (ESTEVES, 2011). 

Os  principais  grupos  de  macrófitas  aquáticas  quanto  ao  seu  biótopo,  que  são 

denominados  genericamente  de  grupos  ecológicos,  são  descritos  a  seguir  e 

representados na figura .

• Emergentes ou emersas: plantas enraizadas, mas com folhas acima da superfície 
da água;

• Flutuantes enraizadas: plantas enraizadas com folhas flutuando na lâmina de água;

• Flutuantes livres: plantas que se desenvolvem flutuando livremente no espelho de 
água;

• Submersas: plantas enraizadas ou livres com folhas abaixo da lâmina de água;

Figura 27 – Grupos ecológicos de macrófitas aquáticas

Fonte: Cavenaghi (2003).
a) emergentes (marginais); b) flutuantes enraizadas; c) flutuantes livres; e d) submersas. 

O emprego de macrófitas  aquáticas  como alternativa  para  reduzir  a  concentração de 

compostos  orgânicos,  metais  pesados,  fosfato,  compostos  nitrogenados,  entre  outros, 

está em voga. A biomassa de macrófitas aquáticas pode ser utilizada pelo homem de 

várias maneiras como descrito a seguir:

• Como fonte direta e indireta de alimento. No último caso, quando animais que têm 



as macrófitas aquáticas participando de sua cadeia alimentar são consumidos;

• Como fonte de matéria-prima para remédios, utensílios domésticos, construção de 
casas, etc.;

• Como  recreação  e  lazer.  As  macrófitas  aquáticas  como  elemento  natural  da 
paisagem  das  áreas  inundáveis  criam  condições  para  a  instalação  de  fauna 
diversificada,  que inclui  inúmeros organismos,  dentre estes,  várias espécies  de 
peixes e aves, os quais atraem turistas, consequentemente podendo influenciar na 
economia regional;

• A colheita da biomassa de algumas espécies de macrófitas pode ser uma fonte de 
matéria-prima para a produção de biodiesel;

• O uso de macrófitas aquáticas é uma alternativa para o tratamento doa efluentes  
urbanos  ou  industriais.  Estes  vegetais  são  utilizados  em  “wetlands”  (área 
parcialmente  alagadas  ou  alagadas,  planícies  de  inundação,  por  exemplo) 
construídas ou alagados artificiais e apresentam importante papel na remoção de 
nutrientes do efluente.

Entretanto,  os  inúmeros  benefícios  proporcionados  por  estas  plantas  começam  a  se 

transformar  em  problemas  quando  elas  deixam  de  coexistir  em  equilíbrio  nos 

ecossistemas aquáticos (CAVENAGHI, 2003). A despeito da importância ecológica das 

macrófitas  aquáticas,  vários  reservatórios  brasileiros  experimentam  vários  prejuízos 

decorrentes da colonização excessiva desses vegetais.

Dentre as espécies que mais preocupam os técnicos ambientais, encontram-se flutuantes 

livres Eichhornia crassipes e Salvinia spp. e as submersas Egeria densa e E. najas. Além 

de perdas ambientais (por exemplo, redução da diversidade local e da qualidade da água) 

e restrições das atividades de lazer (como pesca e esportes náuticos), o deslocamento de 

grandes quantidades de biomassa pode comprometer a geração de energia, resultando 

em prejuízos econômicos (THOMAZ et al, 2005).

Outra preocupação diz respeito à bioinvasão da macrófita Hidrilla verticillata. Esta é uma 

espécie submersa enraizada nativa da Ásia que foi registrada pela primeira vez no Brasil  

em 2005. Na bacia do rio Paraná, está macrófita dispersou-se rapidamente (cerca de 300 



km em menos de dois anos) e colonizou extensas áreas em um curto período de tempo 

(THOMAZ et al. 2009). 

Os  reservatórios  por  serem  ecossistemas  intermediários,  em  algum  estágio  de 

desenvolvimento, usualmente são colonizados em maior ou menor grau por macrófitas 

aquáticas.  O  ritmo  de  colonização  dependerá  das  características  morfométricas  do 

reservatório (ver Cap. 2 desta Unidade), de fatores físicos e químicos associados à coluna 

de  água  e  ao  sedimento  e  de  processos  biológicos,  tais  como  o  “pool”  regional  de 

espécies, (mecanismos de dispersão e de interações interespecífica) (THOMAZ & BINI, 

1999).

Após a formação de um reservatório, diferentes tendências podem ser observadas quanto 

à riqueza de espécies e tipos ecológicos de macrófitas aquáticas. Quando são criados 

hábitats favoráveis espera que a colonização e alterações de estrutura das assembleias 

de macrófitas sejam correlacionadas com a idade do reservatório.

As tendências de longo prazo estão mais associadas com o estado trófico do reservatório 

ou de seus braços em particular. É esperado um aumento para a riqueza de espécies 

quando  o  ambiente  evolui  de  um  estado  oligotrófico  para  mesotrófico.  Porém, 

considerando-se somente as espécies submersas, tendência oposta pode ocorrer quando 

o ambiente evolui para um estado eutrófico (THOMAZ & BINI, 1999).

Figura 28 – Tendências hipotéticas da estrutura das assembleias de macrófitas aquáticas 
observadas logo após a formação de um reservatório.

Fonte: Thomaz & Bini (1999).



Algumas alterações decorrentes da formação de um reservatório, seus efeitos sobre as 

assembleias de macrófitas e os mecanismos de atuação são resumidos no Quadro 5. 

Inicialmente  as  macrófitas  flutuantes  podem  crescer  rapidamente,  principalmente  em 

reservatórios  grande  que  experimentam  um  acentuado  desenvolvimento  deste  grupo 

ecológico. O desenvolvimento inicial das espécies flutuantes está associado ao aumento 

dos  aportes  de  nutrientes  a  partir  do  solo  inundado,  da  decomposição  do  folheto 

acumulado e da própria vegetação alagada (THOMAZ & BINI, 1999, 2003).

Quadro 5 – Fatores associados com a formação de um reservatório e seus possíveis efeitos 
sobre as comunidades de macrófitas aquáticas.

Fator Efeito Mecanismo

Alagamento do 
ecossistema

Aumento  das  áreas 
colonizadas e da riqueza

Aumento  das  concentrações  de 
nutrientes
Aumento  da  heterogeneidade 
espacial:  ocorre  quando  os  locais 
alagados eram pobres em recursos 
hídricos  e  ecótonos  (áreas 
alagáveis, por exemplo)

Redução  das  áreas 
colonizadas e da riqueza

redução  da  heterogeneidade 
espacial;  ocorre  quando  os  locais 
alagados  apresentavam  elevada 
riqueza de espécies

Redução da velocidade 
da água

Redução da área colonizada e 
dos  distúrbios  sobre  a 
biomassa

Criação de áreas propícia  para  a 
fixação de macrófitas aquáticas

Aumento da 
sedimentação

Aumento da área colonizada

Aumento  de  nutrientes  e  matéria 
orgânica do sedimento
Redução  do  coeficiente  de 
extinção luminosa

Alteração do regime 
hidrológico

Aumento  ou  redução  das 
áreas  colonizadas  e  da 
riqueza

Grandes  oscilações  dos  níveis 
hidrológicos  impendem  a 
colonização decorrente do distúrbio
Níveis  estáveis  possibilitam 
colonização, mas reduzem a riqueza 
(heterogeneidade  de  hábitats  é 
reduzida)
Oscilações intermediárias aumentam 
a riqueza (eleva a heterogeneidade 
de hábitats)

Incremento da 
regeneração de 
nutrientes (ciclagem)

Aumento  das  áreas 
colonizadas Maior disponibilidade de nutrientes

Fonte: Thomaz & Bini, (1999)

Segundo Thomaz & Bini (1999), a manipulação do hábitat (diminuição do lançamento de 



efluentes,  manipulação  dos  níveis  hidrológicos,  etc.)  que  tornaria  as  dinâmicas  das 

populações  locais  sincronizadas  (onde  os  eventos  de  extinção  local  ocorreriam 

simultaneamente), aparentemente, parece ser o método mais apropriado para o controle 

de macrófitas aquáticas em grandes áreas.

4.3.7 Escherichia coli

As  bactérias  do  grupo  “coliforme”  habitam  normalmente  o  trato  intestinal  dos 

endotérmicos (animais  de  sangue  quente),  servindo,  portanto,  como  indicadores  da 

contaminação  de  uma  amostra  de  água  por  fezes.  Como  a  maioria  das  doenças 

associadas à água – denominadas de veiculação hídrica,  tais como febre tifoide, febre 

paratifoide,  disenteria  bacilar  e  cólera –  são  transmitidas  por  via  fecal,  ou  seja,  os 

organismos patogênicos eliminados pelas fezes atingem o ambiente aquático, podendo vir 

a contaminar as pessoas que se abastecem dessa água (LIBÂNIO, 2008).

Entretanto, o grupo dos coliformes inclui bactérias não exclusivamente de origem fecal, 

podendo ocorrer naturalmente no solo, água e plantas. Além disso, principalmente em 

climas tropicais, os coliformes apresentam a capacidade de multiplicarem-se na água. 

Assim,  na  avaliação  da  qualidade  de  águas  naturais  os  coliformes  totais  têm  valor 

sanitário  limitado,  incluindo  a  avaliação  de  fontes  individuais  de  abastecimento.  As 

bactérias do grupo “coliforme” apresentam características importantes que justificam o 

seu emprego como indicadores microbiológicos de qualidade de água. A primeira refere-

se à elevada quantidade eliminada diariamente por um indivíduo (de 1/3 a 1/5 do peso 

das  fezes),  culminando  com  concentração  nos  esgotos  domésticos  106  a  108 

organismos/ml. Assim, eleva-se a probabilidade da detecção dos coliformes nas amostras 

de água bruta e a possibilidade da presença de patogênicos associados a eles (LIBÂNIO, 

2008).

Esse  grupo  de  bactérias,  denominadas  “termotolerantes”,  por  serem  capazes  de 

fermentar a lactose em temperatura elevada (44,5 ± 0,2ºC), por um prazo de 24 horas, 

engloba  predominantemente  o  gênero  Escherichia e,  em  menor  monta,  Citrobacter, 



Klebsiella e Enterobacter, os dois últimos passíveis de serem isolados em ambientes não 

poluídos como águas,  solos,  plantas.  Esses  gêneros representam percentual  variável  

entre 3 e 4% nas fezes humanas e 3 a 8% nas fezes de animais.

A  indicação  de  contaminação  através  de  “coliformes  fecais”  tem  sido  amplamente 

questionada, uma vez que o teste da termotolerantes acaba por incluir algumas espécies 

de  origem  não  exclusivamente  fecal,  principalmente  do  gênero  Klebsiella,  podendo 

resultar  em até  15% de “falso-positivos”  (CERQUEIRA & HORTA,  1999;  CONSELHO 

NACIONAL DE MEIO AMBIENTE, 2005).

O termo “coliformes totais” congrega um grupo mais amplo de bactérias aeróbias também 

capazes de fermentar a lactose de 24 a 48 horas à temperatura de 35 a 37ºC. Como 

consequência consolida-se progressivamente no meio técnico a tendência do emprego do 

exame de  Escherichia coli no monitoramento de água bruta. A detecção de coliformes 

totais e fecais, qualitativa ou quantitativamente, pode ser realizada pelo método dos tubos 

múltiplos, por meio da contagem em membrana filtrante e em substrato cromogênico. O 

último apresenta como principal vantagem o tempo de resposta de 24 horas, uma vez que 

realiza a determinação simultânea de E. coli e coliformes totais, prescindindo de ensaios 

confirmatórios (LIBÂNIO, 2008).



5 LEGISLAÇÃO E RESOLUÇÕES CORRELATAS

Os recursos hídricos precisam do poder público para administrá-las no interesse do povo 

e  do  meio  ambiente.  As  águas  valem  por  si  mesmas  e  para  todos  os  que  delas 

necessitam – seres humanos, plantas e animais. A concepção de uso social da água é no 

sentido de afirmar a vida, e não a morte dos usuários desse bem – sejam eles seres 

humanos ou peixes. Essa afirmação pode chocar, pois haverá os que defenderão o lema: 

tudo para os homens, e se sobrar, para animais e plantas.

Surge ai a obrigação de o jurista procurar a adequada interpretação dos textos. No Brasil, 

precisamos primeiro, ler a Constituição Federal no artigo 255 (Todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e  

preservá-lo para as atuais e futuras gerações.), para, depois, lermos a Lei 9.433/1997 – 

Lei de Política Nacional de Recursos Hídricos (MACHADO, 2007).

5.1 Lei 9344/97 (princípios e fundamentos gerais)

A Lei  nº  9.433/97,  de  8  de  janeiro  de  1997 estabelece como um de  seus  objetivos,  

assegurar  à  atual  e  às  futuras  gerações  a  necessária  disponibilidade  de  água,  em 

padrões de qualidade adequados aos respectivos usos. Esta lei  também estabelece o 

enquadramento como um dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. 

Até a edição da Lei nº 9.433 em 1997 o enquadramento pertencia exclusivamente ao 

Sistema  Nacional  de  Meio  Ambiente  (SISNAMA).  Atualmente  ele  pertence  tanto  ao 

SISNAMA, quanto ao Sistema Nacional de Recursos Hídricos (SINGREH). O artigo 10° 

da Lei nº 9.433 determina que “as classes de corpos de água serão estabelecidas pela 

legislação ambiental”. Portanto, sua implementação exige a articulação entre o SINGREH 

e o SISNAMA (BRASIL, 2012).

As principais regulamentações para o enquadramento são as Resoluções n° 357/2005,  

397/2008 e 396/2008 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) e a n° 91/2008 



do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH).

Entre as 27 unidades da federação, 17 tratam do enquadramento como um instrumento  

da Política Estadual de Recursos Hídricos, sendo que em 14 delas é estabelecido que o 

enquadramento  faça  parte  do  Plano de  Recursos Hídricos.  Algumas bacias  possuem 

enquadramentos antigos, baseados na Portaria nº 13/1976 do Ministério do Interior ou na 

Resolução CONAMA nº 20/1986. Estes enquadramentos devem ser atualizados segundo 

a Resolução CONAMA nº 357/2005 e a Resolução CNRH nº 91/2008 (BRASIL, 2012).

5.2 Resolução ANA Nº 25/2012

Esta Resolução estabelece diretrizes para análise dos aspectos de qualidade da água dos 

pedidos de Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH) e de outorga de 

direito de uso de recursos hídricos em reservatórios de domínio da União.

Nesta Resolução, o enquadramento do corpo de água será avaliado a partir da verificação 

da  compatibilidade  entre  a  condição  de  qualidade  de  água  existente  e  resultante  da 

interação do uso para pleitos de lançamento em reservatório e prognosticada para os 

pedidos de DRDH, considerados os  padrões mais  exigentes  dos usos implantados e 

previstos (BRASIL, 2012).

O conceito de Reserva de Disponibilidade Hídrica, introduzido na Lei nº 9.987, de 17 de 

julho  de  2000,  consiste  em  garantir  a  disponibilidade  hídrica  requerida  para 

aproveitamento  hidrelétrico,  com  potência  instalada  superior  a  1MW,  para  licitar  a 

concessão ou autorizar o uso do potencial  de energia hidráulica em corpo hídrico de 

domínio da União.

Nesse sentido, caberá à Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) ou a Empresa de 

Pesquisa Energética (EPE) promover, junto à Agência Nacional de Água (ANA), a prévia 

obtenção  de  declaração  de  reserva  de  disponibilidade  hídrica  dos  aproveitamentos 

hidrelétricos selecionados pelas respectivas entidades. No caso do potencial hidráulico se 

localizar em rios de domínio dos Estados ou do Distrito Federal, esta declaração será 



obtida através de articulação com a respectiva entidade estadual  gestora de recursos 

hídricos.

Na Resolução no 25/2012, o termo de outorga deverá respeitar a classe em que o corpo 

de água estiver enquadrado de acordo com o artigo 13º da Lei 9.433/1997 e atender os 

padrões mínimos de qualidade de água, a classificação dos corpos de água, as diretrizes 

ambientais  para o seu enquadramento e o que dispõe no Parágrafo 2º  do artigo 10º 

exigidos pela Resolução CONAMA no 357/2005.

5.3 Resoluções do CONAMA

5.3.1 CONAMA 357/2005 – classificação e diretrizes para o enquadramento

Correlações:

• Revoga a Resolução CONAMA nº 20/1986
• Alterada pela Resolução CONAMA nº 370/2006 (prorroga o prazo previsto no artigo 

44)
• Alterada pela Resolução CONAMA nº 397/2008 (alteração do inciso II do § 4o e da 

Tabela X do § 5º do artigo 34° e inserção dos § 6º e 7º)
• Complementada pela Resolução CONAMA n° 393/2007 quanto aos padrões de 

descarte de óleos e graxas em água de processo ou de produção em plataformas 
marítimas de petróleo e gás natural.

A Resolução CONAMA n° 357, de 17 de março de 2005 “dispõe sobre a classificação dos 

corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece 

as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências”.

Esta Resolução traz uma classificação geral da água, bem como o enquadramento dos 

corpos de água superficiais. Estabelece ainda as condições e padrões para lançamento 

de efluentes, a fim de que não sejam despejados in natura, água contaminada que poderá 

se espalhar em rios, lençóis freáticos, solos, e subsolos.

A referida  Resolução define  os  tipos  de  água,  bem como a  classificação,  que  serão 

importantes  para  a  destinação  de  seu  uso  múltiplo,  qual  seja  consumo  humano, 

dessedentação  de  animais,  lazer,  uso  nas  indústrias.  E  ainda  se  preocupa  que  o 



lançamento de efluentes deverá ter o devido tratamento, sem o qual será considerado 

crime ambiental. Conclui-se que a Resolução do CONAMA, traz em seu bojo os aspectos 

gerais  do  uso  múltiplo  da  água,  enquanto  que,  as  Portarias  do  Ministério  da  Saúde 

apresentadas nesse Capítulo, apresentam um complemento mais específico voltado para 

o consumo humano da água. 

5.3.2 CONAMA 274/00 – Balneabilidade

Correlações:

• Revoga os artigos 26° a 34° da Resolução CONAMA n º 20/1986 (revogada pela 
Resolução CONAMA nº 357/2005).

Os corpos da água oferecem várias alternativas de turismo e recreação, seja por meio de 

atividades como natação e esportes aquáticos ou outras atividades como a pesca e a 

navegação  esportiva.  O  contato  com  a  água  pode  ser  primário,  como  o  que  ocorre 

quando há contato físico proposital com a água, como na natação. Neste caso a água não 

deve apresentar organismos patogênicos e substâncias tóxicas em concentrações que 

possam causar  danos  à  saúde  pelo  contato  com a  pele  ou  por  ingestão.  O contato 

secundário pode ocorrer de forma acidental em atividades como a navegação esportiva 

(PARANÁ, 2012).

Em  seu  artigo  2º a  Resolução  estabelece  que  as  águas  doces,  salobras  e  salinas 

destinadas à balneabilidade (recreação de contato primário) terão sua condição avaliada 

nas categorias própria e imprópria.

As águas consideradas próprias poderão ser subdivididas nas seguintes categorias:

a) Excelente: quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas em cada 
uma das cinco semanas anteriores, colhidas no mesmo local, houver, no máximo, 
250 coliformes fecais (termotolerantes) ou 200 Escherichia coli ou 25 enterococos 
por l00 mililitros;

b) Muito Boa: quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas em cada 
uma das cinco semanas anteriores, colhidas no mesmo local, houver, no máximo, 



500 coliformes fecais (termotolerantes) ou 400 E. coli ou 50 enterococos por 100 
mililitros;

c) Satisfatória: quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas em cada 
uma das cinco semanas anteriores, colhidas no mesmo local, houver no máximo 
1.000 coliformes fecais (termotolerantes) ou 800  E. coli  ou 100 enterococos por 
100 mililitros.

As águas serão consideradas impróprias quando no trecho avaliado, for verificada uma 

das seguintes ocorrências:

a) Não atendimento aos critérios estabelecidos para as águas próprias;

b) Valor  obtido  na  última  amostragem  for  superior  a  2500  coliformes  fecais 
(termotolerantes) ou 2000 E. coli ou 400 enterococos por 100 mililitros;

c) Incidência elevada ou anormal, na região, de enfermidades transmissíveis por via 
hídrica, indicada pelas autoridades sanitárias;

d) Presença  de  resíduos  ou  despejos,  sólidos  ou  líquidos,  inclusive  esgotos 
sanitários, óleos, graxas e outras substâncias, capazes de oferecer riscos à saúde 
ou tornar desagradável à recreação;

e) pH < 6,0 ou pH > 9,0 (águas doces), à exceção das condições naturais;

f) Floração de algas ou outros organismos, até que se comprove que não oferecem 
riscos à saúde humana;

g) Outros fatores que contraindiquem, temporária ou permanentemente, o exercício 
da recreação de contato primário.

A análise de balneabilidade de um recurso hídrico pode ser verificada através da análise 

de coliforme totais e fecais conforme apresentado no subitem 4.3.7 desta Unidade.

5.3.3 CONAMA 430/11 – Condições e padrões de lançamento de poluentes

Correlações:

• Complementa e altera a Resolução nº 357, de 17 de março de 2005, CONAMA.

Esta Resolução em seu artigo 1º dispõe sobre condições, parâmetros, padrões e 



diretrizes  para  gestão  do  lançamento  de  efluentes  em  corpos  de  água  receptores, 

alterando  parcialmente  e  complementando  a  Resolução  CONAMA nº 357/2005.  Esta 

Resolução se destaca por apresentar novidades como a separação das condições de 

padrões de lançamento para efluentes e condições e padrões para efluentes de sistemas 

de tratamento de esgotos sanitários.

Como estabelecido em Resoluções anteriores o artigo 3º estabelece que os efluentes de 

qualquer  fonte  poluidora  somente  poderão  ser  lançados  diretamente  nos  corpos 

receptores após o devido tratamento e desde que obedeçam às condições, padrões e 

exigências dispostos nesta Resolução e em outras normas aplicáveis. Ficando claro que 

qualquer lançamento em desacordo sujeitará o autor a Lei de Crimes Ambientais.

O artigo 5º estabelece que qualquer lançamento de efluente não deverá alterar a classe 

do corpo receptor, ou seja, se o corpo estiver enquadrado na Classe II, da Resolução 

CONAMA n° 357/2005, após receber a carga polidora, em hipótese alguma poderá passar 

para Classe III.

Em seu artigo 9º consta o controle das condições de lançamento, é vedada, para fins de 

diluição antes do seu lançamento, a mistura de efluentes com águas de melhor qualidade, 

tais como as águas de abastecimento, do mar e de sistemas abertos de refrigeração sem 

recirculação.

Para as águas de classe especial  (artigo 11º) é vetado o lançamento de efluentes ou 

disposição  de  resíduos  domésticos,  agropecuários,  de  aquicultura,  industriais  e  de 

quaisquer outras fontes poluentes, mesmo que tratados.

A Resolução estabelece ainda diretrizes para a gestão de efluentes, adotando critérios 

para que o responsável  acompanhe de maneira eficiente o lançamento dos efluentes 

gerados.  No  artigo  24º,  por  exemplo,  é  estabelecido  que  o  automonitoramento  seja 

realizado pelas empresas para acompanhamento periódico dos efluentes lançados nos 

corpos receptores, com base em amostragem representativa dos mesmos.



5.4 Portaria Ministério da Saúde 518/04

Em junho de 2003, foi instituída a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 

Saúde  (SVS/MS),  que  assumiu  as  atribuições  do  Centro  Nacional  de  Epidemiologia 

(CENEPI), até então localizado na estrutura da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA). 

Em virtude desse novo ordenamento na estrutura do Ministério da Saúde, a Portaria MS 

nº 1.469/2000 foi revogada, passando a vigorar a Portaria MS n º 518, de 25 de março de 

2004.

As alterações processadas foram, apenas, relacionadas à transferência de competências 

da FUNASA para a SVS e à prorrogação no prazo, para que as instituições ou os órgãos 

aos  quais  a  Portaria  se  aplica  promovessem  as  adequações  necessárias  ao  seu 

cumprimento em alguns quesitos (BRASIL, 2006).

A Portaria MS nº 518/2004 estabelece, em seus capítulos e artigos, as responsabilidades 

por parte de quem produz a água, no caso, os sistemas de abastecimento de água e de 

soluções alternativas, a quem cabe o exercício de “controle de qualidade da água” e das 

autoridades sanitárias das diversas instâncias de governo, a quem cabe a missão de 

“vigilância da qualidade da água para consumo humano”.

Também ressalta a responsabilidade dos órgãos de controle ambiental no que se refere  

ao monitoramento e ao controle das águas brutas de acordo com os mais diversos usos,  

incluindo  o  de  fonte  de  abastecimento  de  água  destinada  ao  consumo  humano.  A 

presente publicação é um instrumento a ser utilizado pelas vigilâncias da qualidade da 

água para consumo humano dos estados e dos municípios, bem como pelos prestadores 

de serviço, tanto de sistemas de abastecimento de água como de soluções alternativas 

(BRASIL, 2005).

Entretanto, a Portaria MS nº 2.914/2011, artigo 53, revoga a Portaria MS nº 518/2004, de 

25 de março de 2004, publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, do dia 26 seguinte, 

página 266. A Portaria n° 2.914/2011 constitui um importante instrumento para o efetivo 

exercício da vigilância e do controle da qualidade da água para consumo humano.



Esta Portaria dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da 

água para consumo humano e seu padrão de potabilidade proveniente  de sistema e 

solução alternativa de abastecimento de água.

As disposições desta Portaria não se aplicam à água mineral natural, à água natural e às 

águas adicionadas de sais, destinadas ao consumo humano após o envasamento, e a 

outras  águas  utilizadas  como  matéria-prima  para  elaboração  de  produtos,  conforme 

Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) nº 274, de 22 de setembro de 2005, da Diretoria 

Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

5.5 Resolução conjunta ANA e ANEEL 03/2010

Esta resolução conjunta foi publicada considerando:

a) A necessidade de dados consubstanciados sobre os  regimes de operação dos 
reservatórios de aproveitamento hidrelétricos, que subsidiem a tomada de decisão 
quanto às atividades de fiscalização,  regulação, operação e mediação no setor 
elétrico;

b) A responsabilidade da ANA, em organizar, implantar e gerir o Sistema Nacional de 
Informações sobre Recursos Hídricos;

c) A  importância  da  qualidade  e  disponibilidade  de  dados  para  definição  do 
aproveitamento ótimo do potencial hidráulico, bem como para operação do parque 
hidrelétrico do Sistema Interligado Nacional;

A resolução estabelece as  condições e  os  procedimentos  a  serem observados  pelos 

concessionários  e  autorizados  de  geração  de  energia  hidrelétrica  para  a  instalação,  

operação  e  manutenção  de  estações  hidrométricas  visando  ao  monitoramento 

pluviométrico,  limnimétrico,  fluviométrico,  sedimentométrico  e  de  qualidade  da  água 

associado a aproveitamentos hidrelétricos, e dar outras providências.

As seguintes definições são adotadas:

a) Monitoramento pluviométrico: é o conjunto de ações e equipamentos destinados ao 
levantamento de dados de precipitação;

b) Monitoramento limnimétrico: para os fins desta Resolução, é o conjunto de ações e 
equipamentos  destinados  ao  levantamento  de  dados  do  nível  de  água  do 



reservatório do aproveitamento hidrelétrico;
c) Monitoramento fluviométrico é o conjunto de ações e equipamentos destinados ao 

levantamento de dados do nível d’água, bem como medições de descarga líquida 
que permitam a definição e atualização da curva de descarga;

d) Monitoramento  sedimentométrico:  é  o  conjunto  de  ações  e  equipamentos 
destinados ao levantamento de dados de sedimentos em suspensão e de fundo, 
que permitam determinar a descarga sólida total.

O Parágrafo 3º do artigo 2º prevê que as estações com monitoramento pluviométrico, 

limnimétrico, fluviométrico e sedimentométrico deverão ser instaladas de acordo com as 

seguintes faixas e quantidades apresentadas no Quadro 6:

Quadro 6 – Faixas e quantidades necessárias para o monitoramento pluviométrico, limnimétrico, 
fluviométrico e sedimentométrico de acordo com a Resolução conjunta ANA e ANEEL 03/2010.

Tipo de 
Monitoramento

Área de Drenagem Incremental
De 0 a 500 

km²
De 501 a 
5.000 km²

De 5.001 a 
50.000 km²

De 50.001 a 
500.000 km²

Acima de 
500.000 km²

Pluviométrico 1 3 4 6 7

Limnimétrico 1 1 1 1 1

Fluviométrico 1 3 4 6 7

Sedimentométrico 1 2 2 3 3



6 CADEIA TRÓFICA E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA

A transferência de energia alimentar, desde a fonte nos organismos autótrofos, através de 

uma série de organismos que consomem e são consumidos, chama-se cadeia alimentar 

ou cadeia trófica. Em cada transferência, uma proporção (muitas vezes até 80 ou 90%) da 

energia perde-se sob a forma de calor. Portanto, quanto menor a cadeia alimentar, ou 

quanto  mais  próximo o  organismo do  início  da  cadeia,  maior  a  energia  disponível  à 

população (ODUM, 1988).

A Figura 29 apresenta um esquema de uma cadeia alimentar descrevendo as interações 

dos níveis  tróficos  de um ecossistema aquático.  O esquema considera uma pirâmide 

trófica de cima para baixo, onde é possível observar que se os peixes piscívoros fossem 

reduzidos, suas presas, os peixes zooplanctófagos, poderiam aumentar. Esta predação, 

por sua vez, reduziria o zooplâncton herbívoro, conduzindo a um aumento do fitoplâncton.  

Finalmente,  a  disponibilidade  de  nutrientes  diminuiria  à  medida  que  eles  fossem 

absorvidos pelas algas.

Por outro lado, se peixes piscívoros aumentarem, os peixes zooplanctófagos diminuirão,  

assim,  o  zooplâncton  herbívoro  expandiria  reduzindo  o  fitoplâncton.  Deste  modo,  a 

disponibilidade  de  nutrientes  aumentaria.  O  elo  microbiano,  que  inclui  bactérias  e 

protozoários, não pode ser dissociado das cadeias alimentares. Através da incorporação 

do carbono orgânico dissolvido e sua transformação em fração particulada, as bactérias 

podem ser colocadas na base das cadeias alimentares microbianas, juntamente com o 

fitoplâncton (THOMAZ, 1999).

A energia que flui nos ecossistemas aquáticos depende, em grande parte, dos produtores 

primários fotoautotróficos e das bactérias quimiossintetizantes. Mesmo essas bactérias 

dependem,  de  certo  modo,  das  plantas  fotoautotróficas,  pois  a  matéria  inorgânica 

reduzida, que é por elas oxidada e; de onde obtêm a energia para a síntese da matéria  

orgânica,  é  originalmente  produzida  pela  atividade  dessas  plantas  (TUNDISI  & 

MATSUMURA TUNDISI, 2008).



A  produção  primária  fotossintética  provê  a  quantidade  e  a  qualidade  de  alimento 

disponível  para herbívoros e carnívoros.  Muitos organismos aquáticos são onívoros e 

variam sua alimentação conforme a disponibilidade de alimento, períodos do ano ou de 

acordo  com  o  seu  desenvolvimento  ontogenético  (algumas  espécies  de  peixes  são 

planctófagas no estágio larval e juvenil, alterando sua dieta e/ou hábito alimentar na fase 

adulta, por exemplo).

O conceito de nível trófico é idealizado e esquemático. Muito além da chamada cadeia 

trófica, deve-se levar em conta a rede trófica, que é dinâmica. A definição mais concreta é  

a  de  uma  rede  trófica  dinâmica,  pois  esta  se  altera  espacialmente  e  temporalmente 

(TUNDISI & MATSUMURA TUNDISI, 2008).

Figura 29 - Esboço de uma cadeia alimentar de um ecossistema aquático.

Fonte: Fonte: modificado de Colinvaux (1993).

Com  base  nos  pressupostos  descritos  anteriormente,  dois  tipos  básicos  de  cadeias 

alimentares clássicas podem ser considerados descritos a seguir:

• A cadeia alimentar que começa com o fitoplâncton, vai para o zooplâncton e, então, 
para os peixes planctófagos e carnívoros;



• A cadeia alimentar microbiana ou de detritos que começa com matéria orgânica 
morta particulada (ou dissolvida), que é degradada de forma muito complexa por 
microrganismos.

O fitoplâncton e o zooplâncton são importantes componentes nas cadeias tróficas aquáti-

cas, representando a base e o primeiro elo, respectivamente, em vários ecossistemas 

aquáticos (ver Cap. 4 desta Unidade). A predação do fitoplâncton pelo zooplâncton e a 

predação desse último grupo realizada pelos peixes fazem partes da cadeia alimentar, 

isto é, a transferência de energia alimentar por meio dos diferentes níveis tróficos.

Como citado anteriormente, a cada transferência de um nível para outro, perde-se uma 

porcentagem considerável do potencial energético. A cadeia microbiana também repre-

senta um papel importante no fluxo de energia dos ecossistemas aquáticos, especialmen-

te para organismos que se alimentam de detritos, os quais, por sua vez, são consumidos 

por organismos de nível trófico superior (JORGENSEN & VOLLENWEIDER, 2000).

6.1 Produtividade primária

A produtividade primária de um sistema ecológico, de uma comunidade ou de qualquer 

parte deles, é definida como a taxa na qual a energia radiante é convertida, pela atividade  

de  organismos  produtores  (maior  parte  das  plantas  verdes  como,  por  exemplo, 

fitoplâncton e macrófitas aquáticas), em substâncias orgânicas aumentando a biomassa 

em um dado intervalo de tempo, mais todas as perdas ocorridas neste período (ODUM, 

1988).

Em ecossistemas aquáticos continentais, as vias básicas de entrada de energia são: a 

comunidade fitoplanctônica, que por muitos anos foi considerada a principal responsável 

pela  produção  de  matéria  orgânica,  especialmente  em  regiões  temperadas;  e  a 

comunidade de macrófitas  aquáticas,  responsável  pela  produção  de  matéria  orgânica 

principalmente  em  regiões  tropicais,  onde  a  maioria  dos  ecossistemas  aquáticos 

apresenta  pequena  profundidade  e  extensas  regiões  litorâneas,  possibilitando  o 

estabelecimento de grandes áreas colonizadas por esta comunidade (SANTOS, 2004).



A  produção  primária  bruta  é  a  produção  da  matéria  orgânica  pelos  organismos 

fotoautotróficos  ou quimioautotróficos,  sem considerar  a  matéria  orgânica  utilizada na 

respiração e outros processos metabólicos. Produção primária líquida é a produção de 

matéria orgânica pelos organismos fotoautotróficos ou quimioautotróficos, subtraindo-se a 

matéria orgânica consumida pela respiração e outros processos metabólicos.

A  quantidade  de  nova  matéria  orgânica  produzida  pelos  autótrofos  é  chamada  de 

produção primária, enquanto que a quantidade produzida por unidade de tempo (em um 

volume  de  área)  a  chamada  de  produtividade  primária.  No  caso  da  comunidade 

fitoplanctônica, as perdas principais são devidas à: respiração, excreção, secreção, morte, 

herbivoria  e  parasitismo.  (CALIJURI  et  al,  1999;  ESTEVES,  2011;  TUNDISI  & 

MATSUMURA TUNDISI, 2008).

Uma  proporção  substancial  da  produção  primária  em  ecossistemas  aquáticos  está 

localizada na zona eufótica, definida como a região onde a intensidade luminosa não é 

inferior  a  1% da intensidade luminosa da superfície  (conforme descrito  subitem 4.1.2 

desta Unidade). Esta é uma diferença fundamental entre sistemas terrestres e aquáticos 

quanto a produção fotossintética de matéria orgânica.

A produção de matéria fotossintética pela comunidade fitoplanctônica é o processo mais 

importante no metabolismo do sistema. Pela fotossíntese, a energia luminosa é convertida 

em energia química, que é estocada na forma de matéria orgânica (carbono reduzido) em 

compostos tais como carboidratos, proteínas e lipídeos (CALIJURI et al, 1999). Para o 

fitoplâncton, o melhor uso da intensidade luminosa deve ser a localização o mais próximo 

possível  da  superfície,  para  o  máximo  uso  potencial  da  energia  luminosa  disponível 

(TUNDISI & MATSUMURA TUNDISI, 2008).

O controle e a limitação da produção primária em represas têm a mesma característica do 

que ocorre em termos de energia disponível e nutrientes em lagos e oceanos. Os fatores  

básicos que determinam a magnitude e a variação sazonal  da produtividade primária 

fitoplanctônica  –  temperatura,  intensidade  luminosa  disponibilidade  de  macro  e 

micronutrientes  – dependem evidentemente,  no caso de reservatórios,  das interações 



destes com a bacia hidrográfica (que promove, por intrusão, a regeneração de nutrientes),  

das funções de força principais (ventos, precipitação) e das interações da mistura vertical  

com a profundidade da zona eufótica (TUNDISI & MATSUMURA TUNDISI, 2008).

O tempo de retenção da água nos reservatórios (conforme apresentado na Unidade 01), 

também é um fator  regulador  importante,  tanto  do ponto  de vista  da recuperação do 

nutriente como da concentração de biomassa e sucessão de espécies. O controle do 

tempo de retenção vem sendo utilizado como uma medida efetiva de gerenciamento, no 

controle  da  biomassa  fitoplanctônica,  na  sucessão  de  espécies  e  na  produtividade 

primária, especialmente em reservatórios eutrofizados.

Além disso, controles físicos, como o aumento da turbulência e da mistura vertical, podem 

contribuir para a diminuição da intensidade e do volume dos florescimentos, ao mesmo 

tempo, promover menor disponibilidade de radiação solar para o fitoplâncton (TUNDISI & 

MATSUMURA TUNDISI, 2008). Sem dúvida, medidas como essas devem ser realizadas 

em conjunto com a área responsável pela operação dos reservatórios e garantia dos usos 

múltiplos das águas do reservatório e em consonância com a Operadora Nacional  do 

Sistema  (ONS),  pois,  conforme  descrito  na  Unidade  01,  a  grande  maioria  dos 

reservatórios brasileiros de produção de hidroeletrecidade está conectada e são operados 

por essa instituição.

Além  dos  organismos  fotossintetizantes  –  como  fitoplâncton  e  macrófitas  aquáticas 

(plantas  superiores,  fixas  flutuantes  ou  submersas),  micrófitas  bentônicas  (perifíton) 

associadas a substratos localizados no fundo de rios, lagos, e na superfície de plantas 

superiores,  os  quais  utilizam CO2 e  H2O –  as  bactérias  fotossintetizantes,  em certas 

condições especiais,  também produzem matéria  orgânica utilizando H2S,  e não água, 

como fonte de elétrons.

Podemos verificar então, que os mais importantes produtores primários fotossintetizantes 

em ecossistemas aquáticos podem ser descritos como: fitoplâncton, macrófitas aquáticas, 

microfitobentos  (perifíton),  macrofitobentos,  epífitas  (microscópicas  e  macroscópicas), 

bactérias fotossintetizantes (TUNDISI & MATSUMURA TUNDISI, 2008).



Os estudos de produção primária estão, portanto, relacionados com a capacidade dos 

ecossistemas  de  produzir  matéria  orgânica  e  compostos  orgânicos  de  alto  potencial 

químico, os quais são transportados e fluem para níveis mais elevados do sistema, a 

partir  da  energia  luminosa  externa,  CO2 e  H2O (TUNDISI  &  MATSUMURA TUNDISI, 

2008).

6.2 Produtividade secundária

Entende-se  por  produtividade  secundária  a  biomassa  acumulada  pelas  populações 

heterotróficas por unidade de tempo numa certa área ou volume, ou seja, produção dos 

consumidores  excluindo  respiração  e  excreção  ou  ainda  a  taxa  de  armazenamento 

energético desses organismos. Assim, os estudos de produção secundária dizem respeito 

àqueles processos envolvendo consumo, transformação e utilização do alimento pelos 

animais, gerando um conhecimento que é a base para o entendimento da organização 

das comunidades naturais em termos de fluxo de matéria e energia, e da habilidade dos 

diferentes  tipos  de  ambientes  produzirem  e  manterem  populações  de  abundância  e 

composição particulares. Nesse contexto, o fluxo de energia total em níveis heterotróficos 

poderia ser designado “assimilação” e não produção (ODUM, 1988; MELÃO, 1999).

O  componente  animal  dos  ambientes  aquáticos  continentais  é  constituído  por 

representantes de quase todos os grupos taxonômicos o que torna a determinação da 

produtividade  secundária  é  bem  mais  difícil  do  que  a  da  produção  primária  dos 

organismos fotoautotróficos, pois esta se baseia em um processo metabólico e nas trocas 

CO2/O2, como demonstrado anteriormente. Nos produtores secundários, os ciclos de vida 

diferem  consideravelmente  e  há  também  dificuldades  em  expressar  a  biomassa 

considerando-se, por exemplo, peixes, moluscos e crustáceos (TUNDISI & MATSUMURA 

TUNDISI, 2008).

Quando  um  produtor  secundário  de  in06teresse  ecológico  é  considerado  como 

consumidor principal de um lago, é possível estimar o fluxo anual de energia para todo o  

ecossistema.  Para  tanto,  é  importante  considerar  os  requerimentos  individuais  dos 



organismos  como:  a)  calorias  (soma  de  energia  utilizada  em  crescimento);  b)  perda 

metabólica via excreção e respiração; c) energia não utilizada e eliminada com fezes.  

Eficiências de crescimento dos organismos e a relação produção e biomassa (P/B) podem 

ser aplicadas, bem como as relações entre produção e alimento total consumido (P/C) ou 

a produção dividida por alimento (P/A) (TUNDISI & MATSUMURA TUNDISI, 2008).

Dentre  as  diversas  comunidades  presentes  nos  reservatórios,  a  comunidade 

zooplanctônica pode ser considerada como um compartimento estratégico na dissipação 

energética  dos  ecossistemas  aquáticos  e  na  manutenção  e  orientação  das  cadeias 

tróficas  aquáticas.  O  seu  posicionamento  na  cadeia  alimentar,  com um alto  grau  de 

conexão com os produtores primários,  o torna extremamente suscetível  às mudanças 

estruturais  ocorridas  neste  nível  trófico  inferior.  Além  disso,  o  zooplâncton  também 

apresenta forte vinculação com os níveis tróficos mais elevados da teia aquática, sendo 

responsável por uma importante rota de transferência de energia dos produtores primários 

aos peixes (ESKINAZI-SANT’ANNA, 2007).

A  produtividade  secundária  do  zooplâncton  faz  parte  de  um  amplo  esquema  de 

movimentação de matéria e energia baseado nas atividades de indivíduos e populações 

animais. Trata-se da “biomassa acumulada pelas populações heterotróficas por unidade 

de tempo. A produtividade secundária do zooplâncton é a soma do crescimento (incluindo 

mudas e os produtos sexuais) de todos os indivíduos da população” (SIPAÚBA-TAVARES 

& ROCHA, 2001).

Estudos  sobre  produtividade  secundária  permitem  auxiliar  no  manejo  racional  dos 

recursos hídricos  e  inferindo sobre  o  sucesso de uma espécie  numa comunidade ou 

ecossistema. Estas informações também podem auxiliar no entendimento da ciclagem de 

nutrientes  e  fluxo  de  energia,  detectando  os  efeitos  de  impactos  ambientais  nos 

ecossistemas  aquáticos  (eutrofização,  introdução  de  espécies  exóticas)  sobre  as 

comunidades e a qualidade da água (BRITO, 2010).

6.3 Produtividade pesqueira



Conforme relatório da  Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura 

(FAO), a média mundial per capita de consumo de pescados é de 17 Kg/ano. No âmbito 

mundial, estes dados mostram que os pescados representam aproximadamente 16% da 

dieta média de proteínas de origem animal (Quadro 7).

Quadro 7 – Utilização dos recursos pesqueiros no período de 2004 a 2009. 
Utilização 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Consumo (milhões de toneladas) 104,4 107,3 110,7 112,7 115,1 117,8
Alimentos 29,8 29,1 26,3 27,1 27,2 27,3
População (bilhões) 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,8
Fornecimento per capita (kg) 16,2 16,5 16,8 16,9 17,1 17,2

Fonte: Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (2010).

Entretanto, a pesca em ecossistemas continentais e marinhos não segue a mesma ten-

dência de crescimento, mostrando sinais de depleção.  Analisando-se a série histórica 

(1950-2010)  dos dados de produção pesqueira do Brasil,  observa-se um crescimento 

acentuado da captura de 1950 até 1985, quando foi registrada a maior produção, atingin-

do 956.684 toneladas. Entre 1986 e 1990 houve um declínio gradativo das capturas, evi -

denciado pelo início do processo de sobrepesca de alguns estoques, tais como, o da sar-

dinha-verdadeira, dos camarões e dos peixes demersais da região Sul. Ainda que tenha 

sido observado um declínio da captura entre 2009 e 2010, quando foi registrada uma pro-

dução de 785.366 toneladas, o período entre 2000 e 2010 caracterizou-se por um período 

de recuperação da produção pesqueira nacional em relação à década precedente.(BRA-

SIL, 2012).



Figura 30 - Produção (t) de pescado nacional da pesca extrativa (marinha e continen-
tal) de 1950 a 2010.

Fonte: Brasil (2012).

O paradoxo existente entre, de um lado, as demandas, por elevada produção pesqueira e, 

de outro, as limitações biológicas e ambientais para satisfazê-las, somam-se as recentes 

discussões sobre os efeitos da própria pesca na sua sustentabilidade (AGOSTINHO et al.,  

2007).

A proliferação de reservatórios e seus impactos sobre os estoques, especialmente de es-

pécies migradoras, conforme apresentado no subitem 4.3.5 desta Unidade, são fatores 

adicionais que acentuam tendências de depleção. Embora estes ecossistemas sejam, ge-

ralmente, mais produtivos que os rios que lhes dão origem, esse benefício é amplamente 

neutralizado pelos efeitos relacionados à regulação da vazão a jusante, com impacto ne-

gativo sobre os criadouros naturais e a reprodução, e a menor qualidade do pescado que 

produzem (AGOSTINHO, 2007).

Como  mencionado  anteriormente  subitem  2.1.1  desta  Unidade,  os  reservatórios  são 

extremamente dinâmicos e complexos estando em frequente reorganização, pelo menos 

durante  os  cincos  primeiros  anos  após  o  fechamento  da  represa.  Nesse  período,  a 

produtividade de peixes é elevada em razão do grande aporte  de  nutrientes e áreas 



alagadas. Isto atrai um grande número de pessoas e a pesca se estabelece de modo 

desordenado.  Quando  a  decomposição  da  matéria  orgânica  alagada  finda,  a 

produtividade  diminui,  não  sendo  suficiente  para  a  manutenção  da  pesca  inicial.  A 

persistência  do  mesmo  esforço  compromete  os  estoques  e  o  rendimento,  levando  a 

população local a enfrentar problemas sociais (AGOSTINHO, 2007).

Para  gerar  informações  confiáveis  sobre  a  produção  pesqueira  em  represas,  são 

necessários  muitos  anos  de  dados  comparativos  e  sequenciais,  incluindo 

necessariamente estudos mais profundos durante longos períodos, ainda muito antes do 

fechamento da barragem. Depois do fechamento do reservatório é fundamental continuar 

o  monitoramento  da  ictiofauna  a  montante  e  a  jusante  da  barragem  (TUNDISI  & 

MATSUMURA TUNDISI, 2008).

Durante o monitoramento da produtividade pesqueira no reservatório de Itaipu de 1987 a 

1998, observou-se um decréscimo da Captura por Unidade de Esforço (CPUE) associado 

a  um aumento  no  esforço  de  pesca,  já  que  o  rendimento  manteve-se  relativamente 

constante, embora com um leve decréscimo nos últimos anos.

Nos três primeiros anos após a formação dor  reservatório  de Itaipu,  o  peixe curimba 

(Prochilodus sp.)  era  a  principal  espécie  nos  desembarques,  apresentado  queda 

acentuada e progressiva até 1998 (AGOSTINHO et al., 2007). Ainda neste reservatório, 

50%  das  capturas  ocorreram  na  região  de  transição  OKADA  et  al.  (1994  apud 

AGOSTINHO, 2007).

A região de transição parece ser,  em muitos reservatórios, a área de maior produção 

pesqueira, a qual pode estar associada a uma maior produtividade primária, uma vez que 

a zona eufótica é mais profunda e há fontes externas de nutrientes provenientes da região 

lótica,  além da  regeneração  autóctone  que  ocorre  nessa  área  (ver  Capítulo  2  desta 

Unidade). 



Figura 31 – Rendimento e CPUE na pesca de Itaipu entre 1987 e 1998.

Fonte: Agostinho et al. (2007).

Os  reservatórios  brasileiros  de  grande  porte  (caso  do  reservatório  de  Jurumirim, 

localizado no estado de São Paulo, por exemplo), quando comparados a reservatórios 

grandes de outras partes do mundo, possuem baixa produtividade pesqueira, como por 

exemplo, reservatórios da África (Volta, Kariba e Kainji), em média de 80 kg ha -1  ano-1, e 

China,  com produtividade média entre 127-152 kg ha -1  ano-1.  Possíveis razões para a 

baixa  produtividade  do  reservatório  de  Jurumirim  (e  outros  reservatórios  brasileiros), 

quando  comparado  com  outros  do  mundo,  incluem  os  seguintes  fatores:  a)  baixa 

produtividade  primária;  b)  ausência  de  espécies  adaptadas  a  ambientes  lacustres;  c)  

cadeia alimentar longa; d) técnicas e legislação inadequadas; e) baixo esforço de pesca e; 

f) elevado número de piscívoros (NOVAES & CARVALHO, 2009).

Apesar  da  baixa  produtividade pesqueira  nos reservatórios,  é  possível  aproveitar,  em 

condições  controladas,  o  cultivo  de  espécies  de  peixes  (piscicultura)  em tanques  ou 

tanques-rede. Esta prática pode apresentar-se como solução adequada para aumentar os 

estoques pesqueiros e a produtividade pesqueira, mas, evidentemente, essa tecnologia 

afeta o ecossistema aquático (represa ou lago), e se conduzida de forma desordenada 

pode comprometer a qualidade da água por causa da rápida eutrofização (TUNDISI & 

MATSUMURA TUNDISI, 2008).

Para a exploração racional  dos estoques pesqueiros,  é  necessária,  além de um bom 

conhecimento  inicial  da  diversidade  biológica  e  ecológica  das  espécies  presentes,  a 

obtenção de dados estatísticos confiáveis sobre produção, esforço de pesca, captura por  



pescador,  número  de  pescadores,  dados  de  mercado.  É  igualmente  fundamental 

acompanhar o processo de envelhecimento ou “evolução” do reservatório e as alterações 

na estrutura e na biomassa da ictiofauna, seja pelo efeito produzido pela exploração dos 

recursos pesqueiros, seja por outros fatores, como contaminação e poluição (TUNDISI & 

MATSUMURA TUNDISI, 2008).



7  CARACTERÍSTICAS  QUALITATIVAS  DOS  SEDIMENTOS  E  SUAS  INTERFACES 
COM A QUALIDADE DA ÁGUA

7.1 Noções gerais

Os sedimentos podem ser considerados como o resultado da interação de todos os pro-

cessos que ocorrem em um sistema aquático. São constituídos de uma complexa mistura 

de minerais, matéria orgânica e componentes biológicos. Do ponto de vista da ciclagem 

de matéria e fluxo de energia, os sedimentos são um dos compartimentos mais importan-

tes dos ecossistemas aquáticos continentais. Na maioria dos ecossistemas aquáticos lên-

ticos, o sedimento é o compartimento que apresenta maior concentração de nutrientes, 

especialmente os sedimentos orgânicos, que apresentam teores de matéria orgânica su-

periores a 10% em peso seco.

Nele ocorrem processos biológicos, físicos e/ou químicos, que influenciam o metabolismo 

de  todo  o  sistema.  Além disso,  o  sedimento,  através  de  sua  composição  química  e 

biológica (por exemplo, resto de animais e vegetais), é de fundamental importância no 

estudo da evolução histórica de ecossistemas aquáticos e dos ecossistemas terrestres 

adjacentes. Também é importante a avaliação da intensidade e das formas de impactos a  

que os ecossistemas aquáticos estão ou estiveram submetidos (ESTEVES, 2011).

Nos ambientes aquáticos, os sedimentos limnícos representam uma fase sólida composta 

por  partículas  de  tamanho,  forma e  composição  variáveis,  transportados  a  partir  dos 

ambientes terrestres (origem alóctone) que se depositam e acumulam-se no fundo dos 

ambientes  lacustres  ao  longo  dos  anos.  Além destas  origens,  os  sedimentos  podem 

concentrar precipitados de processos químicos e biológicos resultantes de interações das 

partículas de origem externa com o ecossistema lacustre (origem autóctone).

Em geral, quanto mais produtivo o lago, maior é a formação e acúmulo de sedimentos de 

origem  autóctone.  Como  consequência  direta  da  sedimentação  nestes  ambientes, 

normalmente  os  sedimentos  apresentam  concentrações  de  elementos  químicos 

significativamente mais elevados que as observadas na coluna de água (BOLLMANN et 

al, 2005).



Os sedimentos representam um compartimento bastante ativo nos ambientes aquáticos. 

Além da deposição e acúmulo de substâncias, neste compartimento do ambiente ocorrem 

processos biológicos,  físicos e/ou químicos fundamentais  para a manutenção de todo 

metabolismo do sistema, tais como:

• Fluxo de matéria e energia: deposição e reciclagem de carbono;

• Ciclagem de nutrientes: reações de fixação e liberação para a coluna de água;

• Contaminação de ambientes aquáticos: acúmulo e liberação de poluentes.

O processo de sedimentação é particularmente importante por resultar no acúmulo de 

nutrientes  no  fundo  do  reservatório,  seja  como  partículas  abióticas  (adsorvidos  a 

partículas  minerais,  precipitados  ou  compostos  insolúveis)  ou  bióticas  (fitoplâncton, 

zooplâncton e outros organismos mortos e/ou complexos orgânicos). A concentração de 

nutrientes  nos  sedimentos  pode  variar  de  forma  significativa  longitudinal  e 

transversalmente nos reservatórios, em função de diferenças hidrodinâmicas, proximidade 

dos  tributários,  tipo  de  contribuição  dos  tributários  e  atividade  primária  no  local  de 

amostragem.

A atividade primária pode determinar maior acúmulo de compostos orgânicos resultantes 

da morte e sedimentação dos organismos associados (BOLLMANN et al, 2005).

A bioturbação e a ressuspensão de sedimentos podem aumentar o fluxo de espécies dis-

solvidas por difusão, provocando transformações químicas que alteram a qualidade da 

água. A bioturbação aumenta as trocas entre a água intersticial e a água sobrejacente, 

rompendo a barreira desenvolvida na superfície dos sedimentos. Em alguns estudos, à bi-

oturbação é atribuído o aumento da liberação de fósforo, devido às trocas com águas 

anaeróbicas. A ressuspensão, por outro lado, pode ter efeitos opostos, dependendo das 

características do sedimento e condições do meio. Partículas com alta capacidade de li -

gação com fósforo podem causar sua sedimentação e o contrário (liberação) ocorre a par-

tir de sedimentos saturados em fosfato (FRANZEN, 2009).

A capacidade do sedimento em acumular compostos faz deste compartimento um dos 



mais  importantes  na  avaliação  do  nível  de  contaminação  de  ecossistemas  aquáticos 

continentais. Os compostos indicadores de contaminação ambiental no sedimento podem 

ser orgânicos, como inseticidas e herbicidas ou inorgânicos como os elementos-traço. A 

contaminação ambiental em reservatórios pode ser decorrente de compostos orgânicos e 

inorgânicos.  Os  compostos  orgânicos  podem  chegar  aos  reservatórios  a  partir  de 

lançamentos de efluentes, principalmente industriais, e pela atividade agrícola na bacia 

com a contaminação dos tributários com agroquímicos (herbicidas, inseticidas, fungicidas, 

etc.).  Os  poluentes  inorgânicos mais  importantes  nos  ecossistemas aquáticos  são os 

elementos-traço (BOLLMANN et al, 2005).

A  importância  do  monitoramento  dos  sedimentos  no  controle  da  poluição  dos 

ecossistemas aquáticos deve-se ao potencial de acúmulo destes elementos e compostos,  

onde  podem atingir  concentrações  elevadas,  podendo  alcançar  níveis  superiores  aos 

observados  nas  rochas  de  embasamento  da  região  dos  reservatórios.  Em  geral  os 

menores  níveis  de  concentração  de  metais  são  encontrados  na  água,  enquanto  as 

macrófitas,  organismos  bentônicos  e  principalmente  o  sedimentos,  normalmente 

apresentam concentrações mais elevadas, representando melhores indicadores do nível 

de contaminação do ambiente (BOLLMANN et al, 2005).



8 BALANÇO DE MASSA

8.1 Noções gerais 

Atualmente, o comprometimento da qualidade ambiental dos ecossistemas aquáticos está 

associado  aos  efeitos  adversos  da  atividade  humana.  Para  mitigar  esses  efeitos,  a 

capacidade preditiva fará parte de uma demanda permanente dos gerentes ambientais e 

da sociedade. Por capacidade preditiva entende-se a habilidade dos profissionais da área 

ambiental  de  apresentar  cenários  com  várias  possibilidades  e  desenhar  alternativas 

adequadas para estes cenários.

Neste campo a principal ferramenta é a modelagem ecológica a qual permite, a partir de a 

uma  base  de  dados  forte  e  consistente,  apresentar  cenários  diversificados  sobre  os 

impactos em sistemas aquáticos (TUNDISI & MATSUMURA TUNDISI, 2008).

A base para qualquer consideração, prática ou teórica, pertinente ao gerenciamento de 

um lago ou reservatório é um balanço de massas confiável. Isso se aplica tanto às águas 

no papel de solvente como no caso dos solutos. Isso implica conhecer tudo aquilo que 

entra  no  ecossistema aquático proveniente  de sua área de mananciais,  bem como o 

tamanho, distribuição e taxas de liberação dessas fontes.

O balanço de massa considera um lago ou reservatório como um “tanque de reação” que 

pode  sofrer  completa  mistura  durante  um  determinado  intervalo  de  tempo,  ou  pode 

permanecer completamente estratificado durante longos períodos. No que concerne aos 

processos  dentro  de  um  lago  ou  reservatório,  resume-se  um  modelo  de  entradas  e 

saídas. As entradas são todos os volumes que nele chegam provenientes de fora tanto 

por descargas diretas como por indiretas.

As  saídas  podem  ser  as  descargas  feitas  por  meio  dos  mecanismos  apropriados, 

infiltrações nos sedimentos ou perdas para a atmosfera.  Dentro desse contexto,  uma 

fonte que requer atenção especial são os sedimentos que não representam somente um 

local  de  destino,  mas,  sob  determinadas  condições,  também  funcionam  como  fonte 



interna de materiais (JORGENSEN & VOLLENWEIDER, 2000).

De  acordo com este  preâmbulo,  as  abordagens  práticas  para  um balanço  de massa 

vinculam-se a dois aspectos principais:

• Avaliação do balanço hídrico;

• Avaliação de todas as substâncias de interesse (por exemplo, fósforo, nitrogênio,  
etc.).

Assim qualquer substância ou elemento que entra em um lago ou reservatório, obtêm-se 

a taxa de entrada, a taxa de saída e a taxa de sedimentação, de acordo com a seguinte  

fórmula:

Vdct/dt = Q.Cin – QCs – KT.vC

Onde:

• Vdct/dt: são alterações na concentração de substância ou elemento do lago
• Q.Cin: é a entrada de substância ou elemento Q (vazão) e C (concentração)
• QCs: saída da substância ou elemento C (concentração)
• KT.vC: taxa de sedimentação
• K: taxa de sedimentação (l/tempo)
• V: velocidade da sedimentação
• V: volume do lago
• T: tempo de retenção, que é a relação volume/descarga (V/Q)

Balanço de massa é uma abordagem muito utilizada no controle de eutrofização ou nas 

tecnologias  para  recuperação  de  lagos  e  reservatórios.  Ele  inclui  uma  série  de 

componentes, entre eles podem ser citados as fontes pontuais e não pontuais (difusas) de 

substâncias e elementos.

Fontes pontuais diretas são, normalmente, representadas por tubulações de descargas 

urbanas e de complexos industriais e, às vezes, por operações agrícolas (por exemplo, 

estábulos e descargas de comedouros). Fontes difusas, por outro lado, são mais difíceis 

de ser identificadas. Essas fontes originam-se de áreas agrícolas (colheitas, pomares, 



pastos); áreas de florestas; áreas improdutivas; áreas urbanas e de transporte. Deve-se 

observar que, em regiões onde não há sistemas de coleta de esgotos, as descargas de 

águas residuárias de residências isoladas devem ser consideradas como sendo fontes 

não pontuais (JORGENSEN & VOLLENWEIDER, 2000).

Entre outros elementos ou componentes estão as interações sedimento-água, tempo de 

retenção,  acúmulo  de  substâncias  ou  elementos  no  hipolímnio  (quando  ocorre  a 

estratificação) e a taxa de reciclagem interna de nutrientes.



9 EUTROFIZAÇÃO

9.1 Definição

A palavra  eutrofização  deriva  do  grego,  que  significa  bem  nutrido.  Não  é,  portanto,  

sinônimo ou equivalente de poluição. Ela apenas denota o processo natural ou artificial de 

adição  de  nutrientes  aos  corpos  de  água  e  os  efeitos  resultantes  dessa  adição.  A 

eutrofização  é  assim  parte  do  processo  natural  de  envelhecimento  dos  lagos  que 

ocorreria independentemente das atividades do homem (NOGUEIRA, 1991). Entretanto, 

quando  o  aporte  de  nutrientes  é  induzido  por  ação  antrópica,  a  eutrofização  é 

denominada de artificial. Em função da eutrofização, muitos lagos e reservatórios ao redor 

do  mundo  encontram-se  seriamente  afetados,  e  consequentemente,  comprometidos 

quanto aos seus múltiplos usos.

9.2 Causas da eutrofização Artificial

As  principais  causas  da  eutrofização  artificial  estão  relacionadas  com  o  aumento  da 

população,  a  ocupação e  uso do solo  de  forma desordenada,  as  entradas de águas 

residuárias  domésticas  e  industriais,  a  drenagem superficial,  a  contribuição de  águas 

subterrâneas  e  de  fertilizantes  utilizados  na  agricultura  (TUNDISI  &  MATSUMURA 

TUNDISI, 2008, ESTEVES, 2011).

Os problemas causados por efluentes domésticos são em sua maior parte, pela falta de 

saneamento básico e o uso excessivo de detergentes não biodegradáveis. As indústrias 

contribuem para o processo de eutrofização através de seus efluentes orgânicos ricos em 

nutrientes.

As maiores fontes de poluição a partir dos agrossistemas são a drenagem de nitrogênio e 

fósforo aplicados no solo e a entrada de resíduos orgânicos da pecuária. Os fertilizantes 

utilizados frequentemente são removidos e levados pela ação da chuva e vento para a 

água.  Os  fertilizantes  são  rapidamente  removidos  pela  água  de  precipitação  e  pela 

drenagem do solo. A fertilização do solo é feita pela combinação de nitrogênio, fósforo e 



potássio, cuja aplicação em grandes quantidades produz um estoque de nutrientes em 

que fração solúvel é removida. O uso de fertilizantes a partir de detritos animais é também 

frequente (TUNDISI & MATSUMURA TUNDISI, 2008).

9.3 Consequências da Eutrofização

A eutrofização artificial pode ser considerada como uma reação em cadeia de causas e 

efeitos  bem  evidentes,  cuja  característica  principal  é  a  quebra  de  estabilidade  do 

ecossistema (homeostasia).  A homeostasia  em ecossistemas aquáticos  caracteriza-se 

pelo  equilíbrio  existente  entre  a  produção  de  matéria  orgânica  e  o  seu  consumo  e 

decomposição.  Com  o  rompimento  do  estado  de  equilíbrio,  devido  à  eutrofização,  o 

ecossistema passa a produzir  mais  matéria  orgânica  do que é  capaz de consumir  e 

decompor (ESTEVES, 2011).

As consequências da eutrofização podem ser drásticas para o ambiente, impedindo a 

utilização  múltipla  dos  ecossistemas  aquáticos.  Ela  altera  diretamente  o  componente 

biótico dos recursos hídricos,  aumentando de modo acentuado a  biomassa de algas, 

florações  de  cianobactérias  e  macrófitas  aquáticas,  e  afeta,  consequentemente,  o 

componente socioeconômico. Como resultados indiretos desse processo podem ser ainda 

citados:  alterações  na  estrutura  de  todas  as  comunidades  aquáticas,  redução  das 

concentrações  de  oxigênio  dissolvido,  formação  de  gás  sulfídrico  e  mortandades 

massivas de peixes (JÚLIO-JÚNIOR et al, 2005).

Em função da eutrofização, muitos reservatórios estão perdendo sua qualidade cênica, 

tanto para o uso no abastecimento público quanto para o uso industrial. Com relação à 

água bruta, os efeitos sobre a saúde humana estão relacionados a possíveis irritações de 

pele  e  dermatites  provocadas  pelo  aumento  do  pH  da  água  e  pela  presença  de 

cianobactérias dermatotóxicas.

No que tange à água distribuída, os principais problemas estão relacionados à presença 

de  compostos  potencialmente  tóxicos,  além  de  possíveis  incidências  de  surtos  de 

gastroenterites também relacionadas à presença de cianobactérias tóxicas (XAVIER et al, 



2005).  As  toxinas  presentes  na  cianobactérias  podem  causar  inúmeros  problemas  à 

saúde humana e mesmo a morte de seres humanos e animais quando ingeridas.  As 

principais consequências das toxinas são irritação na pele, respostas alérgicas (citado 

anteriormente),  irritação  das  mucosas,  paralisia  dos  músculos  respiratórios,  diarreia, 

danos ao fígado e rins (TUNDISI & MATSUMURA TUNDISI, 2008).

O processo de eutrofização artificial  no seu estádio inicial  favorece o crescimento de 

diferentes  grupos  ecológicos  de  macrófitas  aquáticas.  No  entanto,  no  decorrer  do 

processo,  observa-se,  via  de  regra,  relação  inversa.  Nos  lagos  e  reservatórios  em 

adiantado estágio de eutrofização, ocorre na região litorânea forte crescimento de algas 

filamentosas que  reduzem a penetração  da  luz  na água,  que  por  sua vez impede o 

crescimento  de  macrófitas  submersas  e  com folhas  flutuantes.  Mesmo  as  macrófitas 

emersas  podem  ter  sua  densidade  reduzida,  pois  os  brotos  novos  têm  seu 

desenvolvimento prejudicado pela diminuição da luminosidade (ESTEVES, 2011).

O  aumento  da  produção  primária,  devido  ao  processo  de  eutrofização,  tem  efeitos 

imediatos  sobre  os  produtores  secundários,  uma  vez  que  sua  produção  aumenta 

consideravelmente.  Assim  como  para  o  fitoplâncton,  os  produtores  secundários, 

especialmente zooplâncton e peixes, mostram mudanças em sua composição específica 

e na densidade de cada espécie. Estes efeitos podem levar também a uma acentuada 

perda da biodiversidade (ESTEVES, 2011; TUNDISI & MATSUMURA TUNDISI, 2008).

O  estágio  final  do  processo  de  eutrofização  artificial  é  praticamente  irreversível  e, 

somente com o emprego de muita energia e capital, será evitado que o ecossistema se 

torne inútil para o homem. Desta maneira, é fundamental que as fontes de eutrofização 

artificial  de  ecossistemas aquáticos  tenham seu  efeito  reduzido  ao  máximo,  ou  seja, 

eliminadas em tempo hábil.  Caso isto não ocorra,  o “envelhecimento precoce”  com a 

consequente  “morte”  do  ecossistema  pode  ser  encarado  como  um  fato  consumado 

(ESTEVES, 2011).

9.4 Níveis de Estado Trófico



O  Índice  do  Estado  Trófico  (IET)  tem  por  finalidade  classificar  corpos  de  água  em 

diferentes  graus  de  trofia,  ou  seja,  avalia  a  qualidade  de  acordo com o aumento  de 

nutrientes e seus efeitos relacionados ao crescimento excessivo das algas ou ao aumento 

da infestação de macrófitas aquáticas. Nesse índice, os resultados calculados a partir dos 

valores de fósforo, devem ser entendidos como uma medida do potencial de eutrofização,  

já que este nutriente atua como o agente causador do processo.

Em reservatórios,  a  ANA propõe  a  mesma classificação adotada pela  Companhia  de 

Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), onde o cálculo do IET é feito a partir  

dos valores de fósforo através da fórmula: IET = 10. (6-(1,77-0,42.(ln.PT) /ln 2)), onde o 

fósforo total (PT) é expresso em µg/L. Nesse índice, os resultados correspondentes ao 

fósforo, IET(P), devem ser entendidos como uma medida do potencial de eutrofização, já  

que este nutriente atua como o agente causador do processo.

A avaliação correspondente à clorofila-a, IET (CL), por sua vez, deve ser considerada 

como uma medida da resposta do corpo hídrico ao agente causador, indicando de forma 

adequada o nível de crescimento de algas que tem lugar em suas águas. Assim, o índice 

médio  engloba,  de  forma  satisfatória,  a  causa  e  o  efeito  do  processo.  O  Quadro  8 

apresentada os valores do IET classificados de acordo com as classes de estado trófico e 

suas características (BRASIL, 2012).

Quadro 8 - Valores do IET classificados segundo classes de estado trófico. 

Valor do IET
Classes de Esta-

do Trófico
Características

= 47 Ultraoligotrófico
Corpos de água limpos, de produtividade muito baixa e 
concentrações insignificantes de nutrientes que não acar-
retam em prejuízos aos usos da água.

47<IET= 52 Oligotrófico
Corpos de água limpos, de baixa produtividade, em que 
não ocorrem interferências indesejáveis sobre os usos da 
água, decorrentes da presença de nutrientes.

52 <IET= 59 Mesotrófico
Corpos  de  água  com produtividade  intermediária,  com 
possíveis  implicações sobre a qualidade da água, mas 
em níveis aceitáveis, na maioria dos casos.

59<IET=63 Eutrófico

Corpos de água com alta produtividade em relação às 
condições naturais,  com redução da transparência,  em 
geral afetados por atividades antrópicas, nos quais ocor-
rem alterações indesejáveis na qualidade da água decor-
rentes do aumento da concentração de nutrientes e inter-
ferências nos seus múltiplos usos.



63<IET=67 Supereutrófico

Corpos de água com alta produtividade em relação às 
condições naturais, de baixa transparência, em geral afe-
tados por atividades antrópicas, nos quais ocorrem com 
frequência alterações indesejáveis na qualidade da água, 
como a ocorrência de episódios florações de algas, e in-
terferências nos seus múltiplos usos.

> 67 Hipereutrófico

Corpos de água afetados significativamente pelas eleva-
das concentrações de matéria orgânica e nutrientes, com 
comprometimento acentuado nos seus usos, associado a 
episódios florações de algas ou mortandades de peixes, 
com  consequências  indesejáveis  para  seus  múltiplos 
usos, inclusive sobre as atividades pecuárias nas regiões 
ribeirinhas.

Fonte: Brasil (2012).

9.5 Variáveis que determinam os Índices de Estado Trófico

O Índice do Estado Trófico (IET) de um lago ou reservatório, apresentado no subitem 9.4, 

não se resume apenas a quantificação da concentração de nutrientes, mas envolve a 

determinação de outros parâmetros a partir  de uma matriz de vários indicadores, tais 

como biomassa do fitoplâncton, zooplâncton e bacterioplâncton; concentração de oxigênio 

no hipolímnio; transparência e concentração de fósforo total na água.

A cada uma das características do lago em relação a esses indicadores é conferido um 

valor numérico que permite, por meio de uma fórmula empírica, calcular esse índice de 

estado  trófico.  Em  muitos  casos,  o  uso  de  um  único  critério  não  é  indicado  para 

determinar o índice de estado trófico (TUNDISI & MATSUMURA TUNDISI, 2008).

Portanto, a classificação trófica de um ecossistema aquático deve basear-se no maior 

número possível de variáveis. Os diversos critérios utilizados para definir o estado trófico 

de uma massa de água referem-se aos seguintes parâmetros:

• Concentração  de  nutrientes:  (fósforo  total,  ortofosfato,  nitrogênio  total  e 
inorgânico dissolvido – amônia, nitrito, nitrato);

• Carga alóctone e autóctone de nutrientes inorgânicos:  essa carga é medida 
por  meio  da  quantificação  dos  usos  da  bacia  hidrográfica  e  das  interações 
sedimento-água;

• Taxa de consumo de oxigênio hipolimnético: o consumo de oxigênio dissolvido 
no hipolímnio aumenta com a eutrofização;

• Produção  primária  do  fitoplâncton: lagos  hipereutróficos  apresentam valores 



acima de 8.700 mgC. m-2.ano  –1  (WELCH, 1980, apud TUNDISI & MATSUMURA 
TUNDISI, 2008);

• Clorofila-a: para lagos oligotróficos, os valores de clorofila-a variam de 0 a 4 µg, 
para lagos mesotróficos, entre 4 a 10 µg e para lagos eutróficos, de 10 a 100 µg.  
Valores superiores para lagos eutróficos em regiões tropicais podem ocorrer.

• Transparência ao disco de Secchi: se a concentração de material em suspensão 
na água for sempre elevada,  o uso do disco de Secchi  para avaliar  o grau de 
eutrofização não é recomendado;

• Outros  critérios:  utilizam-se  também  critérios  qualitativos  e  quantitativos  que 
associam os índices de estado trófico à composição de espécies, entre os quais se 
destacam as razões Diatomáceas/Cianofíceas e Calanoida/Cyclopoida, bem como 
a biomassa de invertebrados bentônicos.

Todos  os  critérios  descritos  devem  levar  em  conta  as  características  hidrológicas  e 

morfométricas do lago, tais como: volume; profundidade máxima; área do lago; área da 

bacia  hidrográfica;  balanço  hidrológico;  área  e  volume  do  hipolímnio  (em  caso  de 

estratificação),  e  tempo  de  residência.  Fatores  geográficos  como  latitude  e,  em 

consequência temperatura do ar, ciclo anual de precipitação, drenagem, ciclo estacional  

da temperatura da água e ventos, também são fundamentais para a compreensão dos 

processos de eutrofização nos lago, principalmente nas suas bases regionais (TUNDISI & 

MATSUMURA TUNDISI, 2008).
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GLOSSÁRIO

Abundância:  número  total  de  indivíduos  de  uma  espécies  ou  quantidade  de 

recursos presente numa área específica.

Advecção: processo de transferência de calor ou de matéria devido ao movimento 

horizontal das massas de ar ou de água.

Aeróbico: sistema no qual há presença de oxigênio. Veja Anaeróbico.

Afluente (tributário): curso de água que flui para um rio de maior grandeza ou para 

um lago ou reservatório; um componente tributário.

Alóctone:  referente  a  matéria  transportada  para  dentro  de  um  sistema, 

particularmente minerais e matéria orgânica transportada em águas correntes, lagos 

e reservatórios. Veja Autóctone

Anaeróbico: sistema desprovido de oxigênio. Veja Aeróbico.

Ânion:  a  parte  de  uma  molécula  dissociada  que  carrega  um  a  carga  elétrica 

negativa.

Anóxico: condição de um sistema desprovido de oxigênio; carente de oxigênio.

Antrópico: tudo o que resulta de ações humanas.

Aquicultura: cultivo de organismos aquáticos.

Assimilação:  a incorporação de qualquer  material  dentro  dos tecidos,  células  e 

fluidos de um organismo.

Autóctone:  referente  aos  materiais  produzidos  dentro  do  sistema  de  origem 

orgânica e minerais reciclados em córregos, lagos e reservatórios. Veja Alóctone.

Autotrófico: organismo que assimila energia ou da luz do sol (plantas verdes) ou de 

compostos inorgânicos (bactéria de enxofre). Veja Heterotrófico.

Bacia  Hidrográfica: conjunto  de  terras  que  fazem  a  drenagem  da  água  das 

precipitações  para  esse  curso  de  água  e  seus  afluentes.  A formação  da  bacia 

hidrográfica dá-se através dos desníveis dos terrenos que orientam os cursos da 

água, sempre das áreas mais altas para as mais baixas.

Bentônico: pertencente ou vivendo na região bentônica, a qual se localiza no fundo.

Bentos: relativo ao fundo. Conjunto de organismos associados com o fundo de um 

corpo d’água.

Biodegradável:  que pode ser decomposto em substâncias naturais por processos 



biológicos, especialmente a ação bacteriana.

Biodiversidade: diversidade de espécies; número e abundância relativa de todas as 

espécies dentro de uma dada área.

Bioindicadores:  é uma espécie ou grupo de espécies que reflete o estado biótico 

ou abiótico de um meio ambiente, ou ainda o impacto produzido sobre um habitat,  

comunidade ou ecossistema.

Biomassa: massa total de substância viva em determinado corpo d’água.

Biota: a fauna e flora juntos.

Bioturbação: Processo  de  construção  de  estruturas  sedimentares  de  origem 

biológica  (como  buracos  de  caranguejos  ou  de  folas,  acumulações  arenículas, 

marcas de patas, etc.) características de ambientes específicos,

Cadeia alimentar:  a representação de uma passagem de energia de um produtor 

primário através de uma série de consumidores em níveis tróficos (de alimentação) 

progressivamente mais altos. Por exemplo, planta – herbívoro - carnívoro, e assim 

por diante.

Carnívoro: um organismo que consome majoritariamente carne.

Cátion:  a  parte  de  uma  molécula  dissociada  que  carrega  uma  carga  elétrica 

positiva.

Cianobactérias: organismos que realizam fotossíntese como as plantas, mas não 

são estruturalmente semelhantes a outras bactérias fotossintéticas.

Clorofila: pigmento  verde  de  células  vegetais  que  absorve  energia  solar  pela 

fotossíntese e produz matéria orgânica.

Corpo hídrico: termo geral que designa qualquer massa de água na superfície da 

Terra, como lago, lagoa, represa, rio ou oceano.

Defluente: é o nome dado aos rios menores que se separam de rios principais em 

bifurcações, sendo um fenômeno contrário e muito mais raro que a afluência.

Detritívoros:  um organismo que  se  alimenta  de  matéria  orgânica  recentemente 

morta ou parcialmente decomposta.

Detrito: a matéria orgânica recentemente porta ou parcialmente decomposta.

Diversidade: número de espécies diferentes e sua relativa abundância numa área.

Ecologia:  A  palavra  ecologia  (gr.  “oikos”  = casa,  e  “logos”  = estudo) 

começou a ser usada na última metade do século XIX. Em 1969, Ernest 



Haeckel conceituou ecologia como:

“O conhecimento de todas as relações do animal tanto com o seu  

ambiente  orgânico  quanto  com  seu  ambiente  inorgânico;  

incluindo acima de tudo suas relações amigáveis e não amigáveis  

com aqueles animais e plantas com as quais ele entra em contato 

direto e indireto”.

Diferentes definições podem ser encontradas para a palavra ecologia, tais 

como:

← História natural científica;

← Estudo da estrutura e função da natureza;

← Estudo das relações entre  os  organismos e a  totalidade dos  fatores 

físicos e biológicos que os afetam ou são influenciados por eles;

← Estudo  científico  das  interações  que  determinam a  distribuição  e  a 

abundância dos organismos;

← Estudo dos seres vivos em relação com o meio em que vivem;

← ciência  através  da  qual  estudamos  como  os  organismos  interagem 

dentro do seu mundo natural.

Ecossistema: sistemas naturais ou artificiais, limitados por um espaço físico, onde 

coexistem  e  interagem  fatores  bióticos  e  abióticos  gerando  ambientes 

característicos. Ex: ecossistema lacustre, fluvial, florestal, campestre, etc.

Endêmico: que é exclusivo de uma determinada região.

Efluente: descarga líquida de esgotos municipais, indústrias ou sépticos despejados 

em águas superficiais, como lagos, represas e água correntes.

Energia: a capacidade de realizar trabalho.

Enzima: um composto orgânico numa célula viva ou secretado por ela que acelera 

uma determinada transformação bioquímica a ser afetada por ela.



Epilímnio: é a camada superficial de lagos e represas.

Estratificação  térmica: a  precisa  separação  das  camadas  de  água  pela 

temperatura, com a camada mais quente situando-se geralmente acima da camada 

mais fria.

Estratificação:  variação,  em  função  da  profundidade,  de  propriedades  como 

temperatura, gases dissolvidos ou solutos das águas de lagos e represas.

Eutrófico: lagos  ou  represas  que  recebem  grande  quantidade  de  nutrientes 

oriundos de sua área de drenagem. Águas eutróficas são caracterizadas por alta 

atividade fotossintética e baixa transparência.

Fitoplâncton: é  o  conjunto  de  organismos  microscópicos  fotossintetizantes 

adaptados a passar parte ou todo o tempo da sua vida em suspensão em águas 

abertas oceânicas ou continentais.

Fótica: pertencente às águas superficiais até a profundidade de penetração da luz.

Fotossíntese: processo pelo qual as plantas e algumas bactérias utilizam a energia 

luminosa para sintetizar substância orgânica a partir de substância inorgânica.

Habitat: inclui  o  espaço  físico  e  os fatores  abióticos que  condicionam  um 

ecossistema e  por  essa  via  determinam  a  distribuição  das  populações  de 

determinada comunidade.

Herbívoro: um organismo que consome plantas vivas ou partes delas.

Heterotrófico: um organismo que usa materiais orgânicos como fonte de energia e 

nutrientes. Veja Autotrófico.

Hipolímnio: águas mais profundas, abaixo do metalímnio, de lagos e represas.

Ictiofauna: termo geral relativo a todos os tipos de peixe.

Íon: as partes dissociadas de uma molécula. 

Isotérmico: “mesma temperatura”;  termo típico usado para os perfis verticais de 

temperatura em lagos e represas.

Jusante: em hidráulica, é todo ponto referencial ou seção de rio compreendido entre 

o observador e a foz de um curso d’água - ou seja, rio abaixo em relação a este 

observador. Veja Montante.

Lacustre: relativo a lagos; são componentes temporários na paisagem, depressões 

no terreno preenchidas com água, tendendo, ao longo do tempo geológico, a serem 



preenchidas (i.e., colmatadas) com sedimentos provenientes do ambiente terrestre.

Limnologia:  estudo  das  águas  continentais  (lagos,  represas,  rios,  planícies) 

incluindo seus aspectos físicos, químicos e biológicos.

Manancial:  são  as  fontes  de  água,  superficiais  ou  subterrâneas,  utilizadas para 

abastecimento  humano  e  manutenção  de  atividades  econômicas.  As  áreas  de 

mananciais  compreendem as  porções  do  território  percorridas  e  drenadas  pelos 

cursos d´água, desde as nascentes até os rios e represas.

Matéria orgânica: moléculas que contêm carbono, produzidas por plantas, animais 

e seres humanos.

Mesotrófico: lago ou represa cuja água recebe do manancial quantidade moderada 

de  nutrientes.  O  fitoplâncton  e  outros  organismos  aquáticos  não  são  muito 

numerosos.

Metalímnio: parte do lago ou represa onde há grande gradiente de densidade.

Montante: em hidráulica, é todo ponto referencial ou seção de rio que se situa antes 

deste ponto referencial qualquer de um curso de água. Sendo assim, a foz de um rio 

é o ponto mais a jusante deste rio, assim como a nascente é o seu ponto mais a 

montante. Veja Jusante.

Morfologia: termo que se refere à forma de um organismo ou sistema, como por 

exemplo, um lago ou represa.

Morfometria: descrição da estrutura física de um lago ou de uma represa, como 

profundidade, perímetro das margens, etc.

Nível trófico:  a posição na cadeia alimentar, determinada pelo número de passos 

de transferência de energia até aquele nível.

Oligotrófico: corpo d’água de um lago, ou represa, que recebe do manancial uma 

quantidade relativamente pequena de nutrientes. A biomassa de fitoplâncton e a de 

outros organismos aquáticos não é grande.

Onívoro: um organismo cuja dieta é ampla, incluindo tanto alimentos animais como 

vegetais;  especificamente,  um organismo que  se  alimenta  de  mais  de  um nível 

trófico.

Pelágico: termo que se refere às águas abertas de lagos e represas.

Perifíton: é definido como uma comunidade complexa de algas, bactérias, fungos e 

animais,  além  de  detritos,  aderidos  a  substratos  submersos  orgânicos  ou 



inorgânicos, vivos ou mortos.

Piscívoros: organismos que se alimentam de peixes.

Planctívoros: organismos que consomem plâncton.

Plâncton:  O plâncton (do grego ‘plágchton’,  errante) é constituído por animais e 

vegetais  que  devido  ao  seu  tamanho  e  capacidade  locomotora  reduzida  não 

conseguem se opor ao movimento das massas d’água. São compostos basicamente 

por microalgas (fitoplâncton), animais (zooplâncton), protistas (protozooplâncton) e 

organismos procariontes autótrofos e heterótrofos (bacterioplâncton).

Planctônico: organismo constituinte do plâncton.

Produtividade primária:  resultado da fotossíntese representa início da introdução 

da matéria orgânica na rede trófica.

Reofílicos: são peixes que necessitam do ambiente lótico para completarem o seu 

ciclo de vida. Esses peixes podem ser migradores ou não. 

Sedimento: termo geral para qualquer material particulado não consolidado que foi 

depositado por um agente de transporte, como água, gelo ou vento.

Termoclina:  camada  de  descontinuidade  entre  duas  massas  de  água,  onde  a 

temperatura sofre uma variação rápida.

Tributário (afluente): curso de água que flui para um rio de maior grandeza ou para 

um lago ou reservatório.

Trófico:  é o nível de nutrição a que pertence um indivíduo ou uma espécie, que 

indica a passagem de energia entre os seres vivos num ecossistema.

Existem três níveis tróficos principais:

• Produtores: reúnem todos os seres capazes de autotrofia.

• Consumidores: são organismos que consomem produtores e outros consumi-

dores, geralmente são heterótrofos.

• Decompositores: Consomem os restos de plantas e animais. Responsáveis 

pela devolução de minerais e nutrientes para o ambiente, que servirão para 

produtores mais uma vez, fechando o ciclo.

Várzeas: são áreas às margens de um rio que é inundado em época de enchente 



e/ou vegetação localizada nas margens dos rios sujeitas a inundações periódicas.

Zona eufótica: camada superficial das águas de um lago, ou represa, na qual há 

suficiente penetração de luz para permitir o crescimento de plantas aquáticas.

Zooplâncton: comunidade de organismos invertebrados que habitam a coluna de 

água alimentando-se de bactérias, fitoplâncton e detritos. Serve de alimento para 

organismos de nível mais alto, inclusive peixes.


