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"A ciência não pode prever o que vai acontecer.
Só pode prever a probabilidade de algo acontecer."
César Lattes

RESUMO
Este trabalho analisa a dinâmica de fósforo em reservatórios a partir da
fundamentação teórica que envolve a variação do elemento em ambientes lênticos e
a avaliação das concentrações que interferem no limnológico do Reservatório de
Alagados, localizado entre Ponta Grossa e Carambeí, Estado do Paraná. O
reservatório conta com o processo convencional de monitoramento, que registra
concentrações na água superiores a 20 µg/L. A sua profundidade é baixa e não se
observa um processo de estratificação térmica que possa ser considerado como
marcante e responsável por alterações na qualidade da água na sua vertical. O
estudo avaliou os dados de monitoramento das afluências e do reservatório, em
conjunto com variáveis climáticas que influem na qualidade da água. Também foram
realizadas coletas de sedimentos para a avaliação das frações de fósforo e
distribuição vertical da camada superior (primeiros 30 cm). Pela análise obtida no
monitoramento e dados climáticos foi evidenciado que o processo de floração de
algas nesse reservatório é resultado, provavelmente, da ressuspensão de frações de
fósforo presentes nos sedimentos, por ação hidrodinâmica. Adicionalmente são
feitas considerações sobre as implicações da ressuspensão mecânica do fósforo na
qualidade da água e a manutenção das funções do reservatório de abastecimento
de água e geração hidrelétrica. São indicadas, ainda, maneiras de incrementar o
processo de monitoramento e entendimento dos aspectos limnológicos envolvidos
na gestão da qualidade da água do reservatório.
Palavras-chave: Fósforo. Reservatório. Dinâmica. Qualidade da água. Sedimentos.

ABSTRACT
This paper analyzes the phosphorus dynamics in reservoirs accord to the
application of its fundamentals to understanding the limnological behavior of the
Alagados Reservoir, located between Ponta Grossa and Carambei, Paraná State.
The study evaluated monitoring data of inflows and reservoir. Sediments core
sampling were collected for the evaluation of phosphorus fractions and how those
portions are distributed vertically under bottom line. From the monitoring information,
with weather data and sediment samples has been shown that the fractions of
phosphorus which are responsible for algal blooms in this reservoir, probably arise
from the mechanical resuspension of sediments. In addition are discussed the
implications of mechanical resuspension of phosphorus in water quality and
maintenance the water supply and hydroelectric generation objectives. It is indicated
also ways to enhance the monitoring process for the understanding of the
limnological aspects involved in the management of water quality in the reservoir.
Keywords: Phosphorus. Reservoir. Dynamics. Water Quality. Sediments.
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INTRODUÇÃO

Os reservatórios possuem uma grande importância na sociedade
moderna no abastecimento de água, geração energia e paisagismo e a boa
qualidade da água é fundamental para que esses ambientes não tenham as suas
funções comprometidas.
Mas a ocupação e o uso do solo das bacias têm trazido problemas de
poluição e processos erosivos onde os rios e reservatórios são os depositórios
naturais dos poluentes e materiais em suspensão.
Diante da diversidade de formas de poluição hídrica, este trabalho
preocupa-se com as agressões que os reservatórios sofrem com o aumento da
quantidade de nutrientes. Em decorrência disso há problemas relacionados com o
aumento da produtividade e o desencadeamento da eutrofização cultural e o
assoreamento acelerado.
Como em muitos casos esses processos eutróficos estão relacionados
com a disponibilidade de fósforo, entender os mecanismos de circulação desse
elemento na água e sedimentos é importante no controle dos efeitos adversos.
Este trabalho faz uma investigação sobre a distribuição das frações de
fósforo no reservatório de Alagados e os reflexos sobre a qualidade da água,
identificando as possíveis causas dessas alterações.
Os capítulos seguintes tratam dos objetivos e justificativa da pesquisa; a
revisão bibliográfica abrangendo o fósforo e sua circulação nos ambientes lênticos e
as formas de investigação da sua presença nesses ambientes; os procedimentos
metodológicos empregados na pesquisa; e resultados e análises desenvolvidas para
a obtenção das conclusões e recomendações.
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OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA DA PESQUISA

Esta pesquisa busca uma melhor compreensão da dinâmica do processo
de deposição e ressuspensão de fósforo do fundo de reservatórios e os efeitos
sobre o corpo hídrico. Essa compreensão se dá pelas análises das afluências e a
interação com o ambiente lêntico, resultando em reflexos sobre os fitoplâncton e o
comportamento desse ambiente. Um importante mecanismo investigado é o da
dinâmica vertical do fósforo e está relacionada ao processo de deposição, como se
dá a associação desse elemento com as partículas de sedimentos e sua
profundidade e, também, como este pode retornar novamente para a coluna de
água.
A identificação das maneiras pelas quais esse processo ocorre e como se
manifesta, a partir da investigação das formas de entrada de fósforo e de amostras
de sedimentos coletadas do fundo dos reservatórios, permite a identificação de quão
importante é essa contribuição para os níveis tróficos dos reservatórios.
A grande preocupação em relação ao comportamento do processo de
ressuspensão de fósforo está no fato dele persistir como contribuições significativas
de nutrientes no ambiente interno, mesmo que haja uma redução das fontes
alóctonas, colocando em questão as ações de melhoria da qualidade da água.
Conhecer as chances de ressuspensão desse elemento é dispor da capacidade de
inferir sobre as chances de haver um comportamento indesejável da qualidade da
água.
Desta forma, um processo de monitoramento de ambientes lênticos deve
levar em conta a necessidade de se avaliar o comportamento da dinâmica vertical
dos nutrientes, além das formas mais tradicionais de acompanhamento pelo
levantamento das cargas afluentes.
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Os problemas que hoje atingem o meio ambiente são decorrentes de um
conjunto de fontes de poluição que ocorrem de modo sinérgico ou isolado, causando
o desequilíbrio dos ecossistemas. Nos ecossistemas aquáticos os efeitos da
poluição são diversos, em função das várias agressões sofridas e da sensibilidade
desse tipo de ambiente.
Os ambientes lênticos (lagos ou reservatórios) têm a dificuldade, em
muitos casos, de renovação de porções fluidas que sofrem processos de poluição,
em parte devido às dificuldades de circulação a que estas porções estão sujeitas e
também pelos processos de degradação, muitas vezes, mais intensos.
Os processos indesejáveis mais comuns que ocorrem em reservatórios ou
lagos estão relacionados com as formações descontroladas de algas que
representam fortes desequilíbrios nos ecossistemas aquáticos.
Esta revisão enfoca, primordialmente, o comportamento do fósforo na
coluna de água e a dinâmica da sua ressuspensão a partir de ações físicas,
químicas e biológicas. O conhecimento desse comportamento torna-se importante
na definição de mecanismos de controle de poluição e os danos decorrentes do
lançamento desse nutriente no ambiente aquático.

3.1 AMBIENTES AQUÁTICOS LÊNTICOS
Ambientes lênticos possuem uma série de características que os
conferem uma série de cuidados especiais quanto ao risco de sofrerem processos
de poluição, uma vez que a dispersão vertical e longitudinal dependem de
mecanismos como (TUNDISI e TUNDISI, 2008):
•

Mecanismos externos:
o Vento;
o Pressão barométrica;
o Transferência de calor;
o Intrusão (natural ou artificial);
o Fluxo a jusante (natural ou artificial);
o Força de Coriolis;
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o Descargas na superfície;
o Plumas e jatos na superfície de lagos e represas;
•

Mecanismos internos:
o Estratificação;
o Mistura vertical;
o Retirada seletiva ou perda seletiva a jusante (natural ou
artificial);
o Correntes de densidade;
o Formação de ondas internas.

A ocorrência desses mecanismos é incerta e dependente de fatores,
muitas vezes aleatórios, que não garantem a ocorrência dos processos de mistura
que sejam responsáveis pela dispersão dos poluentes. Stumm e Morgan (1996)
destacam essa instabilidade em relação ao comportamento dos oceanos afirmando
que lagos possuem uma maior transiência nas características químicas e biológicas.
As

suas

características

morfométricas

e

hidrodinâmicas

estão

relacionadas com sua origem e dimensões. Uma designação genérica para os
ambientes lênticos é “lago”, sejam eles de origem natural ou não. Os lagos naturais
têm a sua origem a partir do processo evolutivo das condições geomorfológicas que
favorecem a acumulação de água em cavidades terrestres, cuja formação se deu
pelas mais diversas razões. Muitos desses lagos se formaram em períodos de
glaciação, de intensa atividade vulcânica ou tectônica. Eles tendem a formar
“distritos”, que são assim agrupados de acordo com tamanho, profundidade ou
maturação similares entre si que remetem ao período e condições de formação
(HUTCHINSON, 1957).
Dentre aqueles de origem tectônica, ou seja, associadas ao movimento
das placas da crosta terrestre, há também os lagos que são derivados de
movimentos epirogênicos em que porções de terra se elevam e se abaixam com a
finalidade de manter o equilíbrio isostático, sendo as situações mais comuns
originárias da elevação de fundos oceânicos. Nessas situações há predominância de
pequenas profundidades em relação às grandes massas de água, como o Mar
Cáspio e Mar Aral. Há casos de elevação de fundos de rios que isolam porções de
água a partir de uma nova delimitação de bacia de drenagem como no caso do Lago
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Vitória na África (ESTEVES, 1998).
Aquelas formações associadas à atividade vulcânica dependem das
condições de arrefecimento desses cataclismos e como produzem condições para
realizar a acumulação de água, pela formação de cavidades de barreiras. Muitas
vezes os lagos vulcânicos são combinações de atividades vulcânicas e tectônicas de
grande amplitude, resultando em afundamentos de larga escala de toda a área em
torno do vulcão, sendo realizado a partir de fraturas pré-existentes (WETZEL, 2001).
Hutchinson classifica os lagos em 76 tipos distintos segundo suas origens,
cada uma delas conferindo condições particulares com relação às profundidades,
forma, volume e tempo de retenção (GIBSON et al., 2000). Uma organização dos
tipos de acordo com a origem dos lagos é feita por Cole (1983), onde os descreve de
acordo com suas principais características, que são:
•

Glaciais: formados pelos períodos glaciais que ocorreram no
planeta;

•

Tectônicos: advindos das acomodações que ocorrem na crosta
terrestre;

•

Deslizamentos: criados a partir de deslizamentos de terra, que
bloqueiam a saída de vales;

•

Vulcânicos: formados a partir das alterações da superfície terrestre
pelo afloramento de lava;

•

Terrenos solúveis: gerados a partir da dissolução de rochas
formadas por elementos como Cálcio e Magnésio ou mesmo outros
sais. Esses lagos são característicos de regiões de Karst, onde a
retirada desses elementos provoca o colapso estrutural e o
afundamento do terreno, criando o lago (dolinas).

•

“Piping”(Falso Karst): nesse caso o colapso estrutural se dá pela
perda de material fino de preenchimento;

•

Eólicos: geralmente formados em regiões áridas, com as
concavidades geradas pela ação erosiva do vento;

•

Fluviais: gerados a partir de antigos “braços” de rios e depressões
na planície de inundação;

•

Costeiros: formados a partir da ação de erosão marinha;

•

Escavados por organismos: algumas espécies de organismos são
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capazes de criar pequenos barramentos que formam, por sua vez,
pequenos lagos.
•

Objetos

extraterrestres:

a

queda

de

meteoritos

pode

ser

responsável pela formação de crateras que acumularam água;
Os reservatórios, por sua vez, feitos do represamento de rios, distinguemse pelo uso que se dá para a água armazenada, que pode ser para abastecimento
público ou irrigação, geração hidrelétrica, controle de cheias ou composição
paisagística.
Cole (1986) apresenta uma série de parâmetros que caracterizam os
lagos e os diferencia entre si, considerando as suas principais características como:
profundidade, área, forma e volume.
No Brasil, a maioria dos ambientes lênticos é formada pelo represamento
de rios. Em muitos casos os reservatórios permitem a derivação de águas do
hipolímnio, metalímnio ou epilímnio o que afeta as características físicas, químicas e
biológicas da água. Assim, o tipo de captação deve ser conhecido para se entender
o comportamento limnológico desses corpos hídricos (GIBSON et al., 2000). Esteves
(1998) considera que os reservatórios são um estágio de transição entre os
ambientes lóticos e lênticos pelo baixo tempo de residência que se verifica nesse
tipo de ecossistema, se comparado aos lagos naturais. Os reservatórios trocam, em
média, o seu volume em um prazo bem menor que os lagos naturais. Esses
ambientes lênticos, que são predominantes no Brasil para abastecimento, geração
elétrica, irrigação, navegação e recreação, também se caracterizam por uma grande
variação de nível em pouco tempo, o que também colabora para a ocorrência de
uma grande instabilidade limnológica. Além disso, os reservatórios têm uma
condição hidrodinâmica diferenciada dos lagos naturais já que os fluxos, embora
muito lentos, são sempre de mesma direção e sentido, enquanto que em lagos
naturais essa circulação é, preponderantemente, determinada pela ação dos ventos.

3.2 POLUIÇÃO E NUTRIENTES
A poluição ambiental caracteriza-se por uma geração de resíduos no uso
dos recursos naturais que excede à capacidade do meio ambiente em reciclar e
disponibilizar esses resíduos novamente na forma de recursos. Esses resíduos se
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convertem em quantidades ou concentrações que implicam em transtornos sobre o
comportamento natural e alteram o seu funcionamento, podendo representar uma
ameaça à sobrevivência das espécies. Nas suas mais diversas alterações, aquelas
que são enfocadas nesses estudos são as que incidem sobre os corpos hídricos
lênticos, especialmente no aumento das concentrações de fósforo.
A preocupação com as elevadas concentrações de fósforo nos corpos
hídricos, especialmente os lênticos, reside na atuação deste elemento como fator
limitante da produção primária. Em qualquer ecossistema, a transformação da
energia solar na produção de matéria orgânica raramente ocorrerá no auge da
capacidade fisiológica das plantas que vivem nele. Cada uma das espécies terá o
seu crescimento limitado pelo recurso ambiental mais escasso naquele momento,
mesmo que os demais estejam presentes em excesso (HARPER, 1992). Qualquer
que seja o recurso ambiental que se reduza a valores abaixo de um nível mínimo
capaz de sustentar o crescimento irá regular a população daquela espécie
(HUTCHINSON, 1973 apud HARPER, 1992). Este é um conceito importante em
ecologia freqüentemente chamado de “Lei do Mínimo” (ODUM, 1971 apud HARPER,
1992). Assim, diz-se que este recurso é o “fator limitante”, termo bastante conhecido
em estudos ambientais.
Sendo o fósforo o fator limitante da produção primária na maioria dos
ecossistemas aquáticos, a sua disponibilidade assume um papel fundamental na
definição do nível trófico desses ambientes. O enriquecimento dos corpos hídricos
com nutrientes, mais especificamente o fósforo, pode fazer parte da dinâmica dos
ecossistemas e ocorrer naturalmente depois de muitos anos. Quando o
enriquecimento é acelerado por ações antrópicas designa-se a expressão de
“Eutrofização Cultural” (CHAPRA, 1997).
Em muitos casos os processos indesejáveis mais comuns que ocorrem
em reservatórios ou lagos estão relacionados com as formações descontroladas de
algas que representam fortes desequilíbrios nos ecossistemas aquáticos. O fósforo,
como fator de controle na produção primária, é o principal elemento a ser
considerado, já que na grande maioria dos casos é o fator limitante ao crescimento
de algas em água interiores (WETZEL, 2001). Embora possua essa condição de ser
o limite bioquímico na formação da biomassa, a sua disponibilidade não impede a
formação de algas em ecossistemas sujeitos à poluição pois as fontes de fósforo são
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muito presentes na sociedade moderna. A concentração de fósforo no esgoto bruto
é da ordem de 4 a 15 mg/L (METCALF & EDDY, 1991) e mesmo com tratamento
secundário (remoção biológica da matéria orgânica), as concentrações podem ser
significativas, dependendo do corpo receptor. Pesquisas no Brasil (VON SPERLING,
2002) indicam as taxas de contribuição per capita, bem como as concentrações
resultantes de fósforo total, orgânico e inorgânico, como mostrado na Tabela 1.
TABELA 1 - CONTRIBUIÇÕES E CONCENTRAÇÕES DE FÓSFORO NO
ESGOTO BRUTO (VON SPERLING, 2002)
Contribuição per
Parâmetro
Concentração
capita (g/hab.dia)
Faixa
Típico
Unidade
Faixa
Típico
Fósforo Total
1,0 – 4,5
2,5
mg P/L
5 – 25
14
Fósforo orgânico
0,3 – 1,5
0,8
mg P/L
2–8
4
Fósforo inorgânico
0,7 – 3,0
1,7
mg P/L
4 – 17
10
Os sistemas de criação em confinamento também representam fontes de
poluição significativas em termos de fósforo, como as granjas de suínos. Szogi e
Vanotti (2005) registram concentrações em lagoas de tratamento de dejetos entre
26,0 e 85,2 mg/L de fósforo total, enquanto que as concentrações de fósforo solúvel
(na forma de fosfatos solúveis) variam de 17,8 a 79,1 mg/L.
Os aportes de poluição difusa estão associados ao escoamento
superficial do solo urbano e agrícola. As cargas provenientes de áreas urbanas
estão relacionadas com as densidades populacionais da bacia e a intensidade dos
processos erosivos, tendo como principais fontes os esgotos, fertilizantes de jardins
e folhas. Já nas áreas rurais os processos erosivos são igualmente importantes, mas
as principais fontes estão relacionadas com o manejo agrícola e o uso de
fertilizantes. As estimativas dessas cargas são feitas em termos da área de
contribuição da bacia com taxas que variam de 2 (florestas pouco perturbadas) a
190 kg/km².ano (áreas com aragem intensiva). Os valores associados ao
escoamento superficial de áreas urbanas são de cerca de 100 kg/km².ano (WETZEL,
2001).
Os lançamentos através de fontes pontuais e difusas são aportes
importantes de fósforo que contribuem para o desencadeamento do problema da
eutrofização. A Figura 1 mostra como o aporte de nutrientes interfere nos
ecossistemas aquáticos.
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FIGURA 1 -

APORTES DE NUTRIENTES E OS REFLEXOS SOBRE ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS (SPIRO E
STIGLIANI, 2009)

Os efeitos deletérios do desenvolvimento de um processo de eutrofização
incluem alterações indesejáveis nas características físicas, químicas e biológicas da
água de um reservatório. Chapra (1997) indica uma série de efeitos advindos da
ocorrência de eutrofização em um reservatório. Há o aumento da quantidade de
plantas aquáticas, aumento da turbidez e diminuição da penetração de luz, alteração
do pH, aumento de carga orgânica e redução da concentração de oxigênio
dissolvido, podendo comprometer os usos múltiplos do reservatório. Do ponto de
vista químico, o crescimento e respiração das plantas pode afetar os níveis de
oxigênio, dióxido de carbono e alterações do pH pela formação de um ambiente
mais redutor,

com impacto direto sobre os organismos mais dependentes de

maiores concentrações de oxigênio. Essas alterações são acompanhadas de
variações nas distribuições das espécies dos ecossistemas, havendo casos onde há
o predomínio de espécies de algas que causam modificações no sabor e odor da
água. O excesso de produtividade que se verifica em processo eutróficos resulta em
uma maior adição de biomassa ao ambiente aquático e um posterior aumento da
demanda bioquímica de oxigênio (DBO), representando um declínio da oxigenação
das águas podendo atingir a anoxia. A degradação dessa matéria orgânica ocorre
no fundo por ação da força gravitacional. Em razão da decomposição anaeróbica
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que advém desse excessivo aumento da biomassa morta, o ambiente do fundo
torna-se altamente redutor com o aparecimento de H2S e HS- e torna importante o
mecanismo de associação e dissociação do fósforo ao ferro e manganês (SPIRO e
STIGLIANI, 2009). Os efeitos decorrentes do enriquecimento com fósforo de lagos
naturais foram bem demonstrados pelo experimento de fertilização de larga escala
do Lago 226 (Ontário, Canadá), onde uma constrição natural permitiu a separação
de águas enriquecidas com nitrogênio e carbono daquelas enriquecidas com fósforo
(Figura 2). As grandes florações verificadas nas águas ricas em fósforo
evidenciaram a dependência das algas deste elemento como fator limitante. Quando
as fontes de fósforo foram cessadas houve um declínio das florações demonstrando
a capacidade de controlar a produtividade primária pelo controle de fertilizantes
fosfatados (SCHINDLER, 1974 apud WETZEL, 2001).

FIGURA 2 -

LAGO 226, ONTÁRIO, CANADÁ (MUNTEANU, 2008)
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3.3 SEDIMENTOS
Os sedimentos são formados pelos elementos depositados no fundo dos
corpos hídricos originários de fontes alóctonas, como a erosão dos solos e o
carreamento de partículas originárias da poluição difusas e fontes autóctonas cujos
sedimentos são gerados no próprio corpo hídrico resultante do crescimento,
metabolismo e morte de animais e vegetais aquáticos que se depositam (DiTORO,
2001).
Eles são o resultado de todas as ações processadas na bacia e nos
ecossistemas aquáticos, sendo, pela sua composição química e biológica muito
importantes na interpretação dos impactos e interferências a que esses
ecossistemas aquáticos são submetidos (ESTEVES, 1998).
Nos sedimentos podem ser reconhecidas características químicas, físicas
e biológicas que permitem a sua classificação e previsão do comportamento. A
porosidade representa a quantidade de água existente no interior dos sedimentos,
representada pela equação 1 (DiTORO, 2001):

ε=
Eq. (1)

Volumede Água
Volumede Água + Volumede Sólidos

A massa específica aparente ( ρ b ) também pode ser dada em termos da
massa específica do material sólido ( ρ s ) e a massa específica da água ( ρw ),
tomando-se o valor da porosidade (DiTORO, 2001), como na equação 2.

Eq. (2)

ρ b = (1 − ε ) ⋅ ρ s + ε ⋅ ρ w

portanto a porosidade também pode ser dada pela equação 3:

ε=

Eq. (3)

ρs − ρb
ρ s − ρw

Quando se analisa o comportamento da porosidade em relação ao
diâmetro mediano do material (Figura 3), DiToro (2001) presume que as partículas
com menor diâmetro e com características de argilas ou de agregados de argilas são
usualmente carregadas com carga negativa e menos esféricas, o que faz com que
sejam mais difíceis de serem depositadas de modo mais próximas.
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FIGURA 3 -

COMPORTAMENTO DA POROSIDADE EM RELAÇÃO AO DIÂMETRO MEDIANO (DITORO, 2001).

DiToro (2001) também mostra que a região mais superficial dos
sedimentos apresenta uma maior porosidade maior que o material mais profundo
(Figura 4), conforme é previsto nos clássicos estudos que mostram a variação e o
adensamento de sedimentos em reservatórios e a influência sobre o peso específico
aparente resultante do processo, durante a vida do reservatório.

FIGURA 4 -

COMPORTAMENTO DA POROSIDADE EM RELAÇÃO À PROFUNDIDADE (DITORO, 2001).

Na coluna de sedimentos a compactação aumenta com a profundidade
pela ação da força da gravidade e o processo de adensamento com a expulsão da
água intersticial, como conhecido na mecânica dos solos, conforme diversas
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referências de mecânica dos solos. Essa redução da porosidade possui uma
equação que descreve esse comportamento (ATHY, 1930 apud CHAPRA e
RECKHOW, 1983):

Eq. (4)

ε (z ) = [ε (0) − ε ′] ⋅ e − β ⋅z + ε ′

onde:
z – é a profundidade em metros, sendo o zero da escala a interface entre
a água e os sedimentos, crescendo na direção do interior dos sedimentos;

ε (0 ) – porosidade no topo de dos sedimentos;
ε ′ – porosidade final;
β – parâmetro empiricamente derivado, especificando a taxa de
compactação com a profundidade.
A concentração sólida nos sedimentos em função da porosidade pode ser
dada expressão pela equação 5:
m = ρ s ⋅ (1 − ε )

Eq. (5)

O processo de sedimentação é a deposição de partículas sólidas na
interface água-sedimentos, cujo fluxo anual (JSS) pode ser dado em função da taxa
anual de deposição (w), sendo representado por (DiTORO, 2001):

Eq. (6)

J SS = ρ S ⋅ (1 − ε ) ⋅ w = m ⋅ w

Sendo JSS dado em g/cm².ano e w em cm/ano. Valores típicos das taxas
de sedimentação são dados pela Tabela 2:
TABELA 2 - TAXAS DE SEDIMENTAÇÃO (DITORO, 2001).
Local

Taxa de sedimentação –
w (cm/ano)

Deltas de rios

1 a 10

Lagos e estuários

0,1 a 1,0

Oceanos

0,001 a 0,01

Os sedimentos depositados, em relação ao seu estado físico, podem ser
divididos em fase sólida e água intersticial (DiTORO, 2001). A fase sólida é
composta de partículas com frações inorgânicas e orgânicas. A fase inorgânica é
composta, primordialmente, por argilas ou areia fina cujos componentes principais
são alumínio e sílica (aluminiosilicatos), quartzo (SiO2), óxidos de ferro e carbonatos
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de cálcio e magnésio.
O diâmetro médio das partículas também influencia na concentração dos
constituintes de acordo com Salomon e Forstner (SALOMON; FORSTNER, 1984
apud DiTORO, 2001). Essa verificação foi realizada a partir de estudos nos rios
Reno e do Lago de Constance, ambos na Alemanha, sendo os resultados mostrados
na Figura 5.

(a)
(c)
(b)

(d)

FIGURA 5 -

(e)

(f)

CONCENTRAÇÃO DO MATERIAL CONSTITUINTE PARTICULADO EM FUNÇÃO DO TAMANHO DA
PARTÍCULA (SALOMON; FORSTNER, 1984 APUD DITORO, 2001)

Nessa figura é possível se verificar o comportamento relativo de diversos
compostos encontrados associados aos sedimentos, tais como a fração reativa do
ferro extraída com HCl (0,5 N) e o fósforo total. A aparência “gaussiana” da
distribuição percentual do tamanho das partículas (a) sugere um ajuste a uma
distribuição log-normal que, em conjunto com o comportamento da superfície
específica (b), sugerem uma predominância de material argiloso.

Os diâmetros

menores possuem uma maior capacidade adosortiva que se manifesta pela variação
das concentrações dos demais compostos (gráficos c, e e f) (DiTORO, 2001). A
variação do carbonato de cálcio está relacionada com a composição mineral dos
sedimentos nesses locais.
Em relação à quantidade de matéria orgânica originária do solo, plantas e
outras partículas diretamente lançadas no corpo hídrico, esta possui compostos
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orgânicos que podem estar ligados ao fósforo, nitrogênio e enxofre, excetuando-se
as formas inorgânicas como o fosfato (PO4), carbonato de cálcio (CaCO3) ou sulfeto
de ferro (FeS). Uma maneira de se obter a concentração de matéria orgânica é pela
avaliação do carbono orgânico total. Chapra (1997) argumenta em favor carbono
orgânico total como uma forma de avaliação da presença de matéria orgânica em
relação à demanda bioquímica de oxigênio – DBO, mais tradicional no levantamento
de situações de poluição por ser uma maneira mais precisa de estimar a presença
de carbono. A avaliação dessa variável nos sedimentos revela situações
interessantes em relação ao comportamento ao longo do eixo longitudinal de
estuários como no caso da Baía de Chesapeake, mostrado na Figura 6 (DiTORO,
2001). A progressiva redução dos valores do carbono orgânico total é justificada
pelo processo de mineralização e passagem às espécies inorgânicas.

FIGURA 6 -

PROPORÇÃO DO CARBONO ORGÂNICO TOTAL (TOC) NOS SEDIMENTOS (PESO SECO) NO
EIXO CENTRAL DA BAÍA DE CHESAPEAKE (DITORO, 2001).

Os sedimentos com maior teor de matéria orgânica (maior que 10% do
peso seco) podem ser classificados em dois tipos, segundo a origem da matéria
orgânica (ESTEVES, 1998;WETZEL, 2001): “Gytja” e “Dy”. Os termos, originários de
um dialeto sueco, são chamados de “Gytja” quando a origem dos sedimentos
orgânicos é de fontes autóctones e são “Dy” quando vêm de fontes alóctones.
A água intersticial é a fração líquida que está contida nos poros dos
sedimentos e é nos poros onde ocorrem as principais reações químicas com
interferência direta sobre as características físico-químicas da coluna de água.
Essas alterações se propagam para as camadas sobrejacentes ao sedimento por
difusão. Entender a dinâmica desse processo para o fósforo é, conforme já
mencionado, o objetivo do presente trabalho. Stumm e Morgan (1996) destacam,
ainda, que esse fluxo de constituintes para os sedimentos e vice-versa é um
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importante mecanismo de controle da composição de lagos e oceanos. A Figura 7
mostra, de modo esquemático, como se processa esse fluxo de constituintes nos
sedimentos de acordo com a profundidade.

FIGURA 7 -

DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DO COMPORTAMENTO DAS CONCENTRAÇÕES NOS SEDIMENTOS
(STUMM E MORGAN, 1996)

Segundo essa dinâmica, as concentrações dos diversos íons presentes
na água e originários dos sedimentos, têm um comportamento bastante variado,
conforme é avaliado por Stumm e Morgan (1996) na Figura 8.
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FIGURA 8 -

DISTRIBUIÇÃO VERTICAL DOS COMPONENTES NAS ÁGUAS INTERSTICIAIS (STUMM E
MORGAN, 1996)

Nessa figura são apresentados os comportamentos das concentrações de
diversos íons presentes nas águas intersticiais. As concentrações de cálcio e
magnésio variam com a profundidade mais lentamente que os nutrientes (PO43- e
NH4+), íons (NO3- e SO42-) e metais (Fe(II) e Mn(II)), cujas variações são mais
acentuadas. Essas análises realizadas no lago Greifen mostram que boa parte do
comportamento e suas tendências podem ser explicadas pela investigação dos 30
cm superiores da camada de sedimentos.
A deposição de matéria orgânica particulada sobre os sedimentos e seu
decaimento promove a solubilização na água instersticial de algumas espécies
químicas e pode ser representada pela equação 7 (DiTORO, 2001):

Eq. (7)

(CH2O)106(NH3)16(H3PO4) (s) → 106CH2O (aq) + 16NH3 (aq) + H3PO4 (aq)
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Essa solubilização implica na dissociação de algumas dessas espécies
químicas nas semi-reações de oxidação e redução que ocorrem nos corpos hídricos,
mostradas pela Tabela 3.
TABELA 3 - PRINCIPAIS REAÇÕES DE OXIDAÇÃO E REDUÇÃO NO MEIO
AMBIENTE
Reação
1
4

O2 (g ) + H + + e − → 21 H 2O

1
5

NO3− + 65 H + + e − → 101 N 2 + 35 H 2O

1
2

MnO2 (s ) + 2H + + e − → 21 Mn 2+ + H 2O

Fe(OH )3 (s ) + 3H + + e − → Fe 2+ + 3H 2O
1
8

SO42− + 54 H + + e − → 81 H 2S (g ) + 21 H 2O

1
8

SO42− + 98 H + + e − → 81 HS − + 21 H 2O

1
8

CO2 (g ) + H + + e − → 81 CH 4 + 41 H 2O

1
4

CH 2O + 41 H 2O → e − + H + + 41 CO2 (g )
Adaptado de Hemond e Fechner(1994)

A ocorrência dessas reações é dependente das condições de oxigenação
da interface sedimentos-água, uma vez que o oxigênio dissolvido é um importante
elemento oxidante (STUMM e MORGAN, 1996). As condições redutoras são
geradas no processo de respiração exercida pela flora bacteriana da interface dos
sedimentos na degradação da matéria orgânica precipitada. Essas condições
redutoras são verificadas pela medição do potencial oxi-redução com valores
inferiores a -100mV para os sedimentos anaeróbicos, sendo que em condições bem
aeradas os valores são superiores a +100 a +200mV (GOLTERMAN et al., 1978
apud BURDEN, 2002).

A matéria orgânica, na forma insolúvel, não é oxidada

diretamente e é necessário o processo de hidrólise para disponibilizar o substrato
para as bactérias. A taxa de depleção do oxigênio hipolimnético é dependente das
cargas de matéria orgânica depositada e da morfologia do lago ou reservatório,
sendo essa degradação feita por bactérias, fungos, algas e invertebrados
bentônicos. A intensidade dessa taxa é governada pela intensidade do metabolismo
da respiração microbiana e pelas taxas de difusão vertical das concentrações de
oxigênio do epilímnio, ocorrendo também quando há a decomposição anaeróbia em
ambientes anóxicos. Embora a turbulência superficial dos lagos e reservatórios,
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originária dos ventos, seja responsável pela maior introdução de oxigênio na água,
nas regiões hipolimnéticas de lagos profundos o processo é essencialmente ditado
pela difusão molecular na microzona oxidada. Isso demonstra a importância da
existência dessa camada para que sejam efetuadas as trocas químicas,
especialmente do fósforo nos sedimentos (WETZEL, 2001). A espessura dessa
camada é de poucos milímetros (menos que 5 mm), onde há um forte gradiente do
potencial oxi-redutor pelas razões já expostas em função das concentrações de
oxigênio, como mostrado na Figura 9 (MORTIMER, 1971 apud WETZEL, 2001).

FIGURA 9 -

VARIAÇÃO DO POTENCIAL OXI-REDUÇÃO NA MICROZONA AERADA E COLUNA DE ÁGUA
(WETZEL, 1983)

Um mecanismo biológico, além da atividade bacteriana, a atuar na
variação das concentrações de fósforo nos sedimentos é a bioturvação, causada
pela movimentação de organismos. Essa movimentação pode ser escavando os
sedimentos e aflorando os compostos inferiores ou transitando em sua superfície e
rompendo a microzona aerada e causando interferência nos fluxos (REIBLE, 1998).
A Figura 10 mostra a variedade de organismos e alguns dos tipos de interferências
sobre a camada dos sedimentos. A geração microbiana de gases como CH4, CO2 e
N2 também contribui para a ressuspensão na medida em que conduz à superfície as
bolhas formadas nesses processos. O borbulhamento desses gases pode interferir
nos gradientes de fluxos e acelerar o processo na coluna de água. Entretanto, essa
participação da biota bentônica nos fluxos de fósforo ainda é inconclusiva devido às

20

atividades metabólicas (digestão, decomposição intestinal e excreção) dos
invertebrados bentônicos e sua capacidade de interferir nos gradientes de
oxirredução e na própria movimentação do fósforo a partir da migração para outros
habitats (WETZEL, 2001).

FIGURA 10 -

ALGUNS DOS PRINCIPAIS ORGANISMOS BENTÔNICOS E OS MECANISMOS DE
RESSUSPENSÃO (ADAPTADO DE REIBLE, 1998)

3.4 FÓSFORO
O fósforo é o elemento com número atômico 15 e massa atômica
30,9738, ocorrendo nas águas naturais e residuárias quase que unicamente na
forma de fosfatos, que são classificados em ortofosfatos e fosfatos condensados
(piro-, meta-, e outros polifosfatos) e fosfatos organicamente coligados (APHA,
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1998). O fosfito é outra espécie que compõe o ciclo biogeoquímico do fósforo e é
encontrado com menor freqüência por possuir natureza volátil e é obtido da redução
anaeróbica enzimática do fosfato em sedimentos anóxicos (WETZEL, 2001).
O fósforo total é composto das formas particulado e dissolvido, sendo
uma abordagem conveniente para a avaliação do seu ciclo em lagos (LEAN, 1973
apud PENN, 1994).
As formas em que o fósforo é encontrado nas águas naturais podem ser
divididas nos seguintes tipos (CHAPRA, 1997):

Fósforo solúvel reativo: são as formas de ortofosfato ou fósforo solúvel
inorgânico e a principal forma disponível para as plantas (H2PO4-, PO42- e PO43-);

Fósforo particulado orgânico: é o fósforo presente nos organismos vivos
e detritos orgânicos;

Fósforo particulado inorgânico: consiste em fosfatos minerais (apatita) e
fosfatos adsorvidos e absorvidos (compostos argilosos) e fosfato complexado com a
matéria orgânica (carbonato de cálcio precipitado ou hidróxidos de ferro);

Fósforo não particulado inorgânico: fosfatos condensados como
encontrados em detergentes.
Uma parcela menor do fósforo pode ser encontrada na forma de fosfito
(PH3) que é volátil e obtida a partir da redução enzimática anaeróbica do fosfato e
oriunda de sedimentos, banhados, cultivos de arroz e estações de tratamento de
esgotos (WETZEL, 2001).
A Figura 11 mostra essa distribuição proposta por Chapra (1997) com a
indicação do ciclo principal que ocorre nas águas naturais.
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FIGURA 11 -

FORMAS DO FÓSFORO NAS ÁGUAS NATURAIS ONDE O CICLO PRINCIPAL É MOSTRADO EM
NEGRITO (CHAPRA, 1997)

Uma classificação semelhante é apresentada por Esteves (1998), que
mostra essas frações em função da sua obtenção pelos processos laboratoriais,
como mostrados na Figura 12.

FIGURA 12 -

FORMAS DO FÓSFORO NAS ÁGUAS NATURAIS E PROCESSOS DE SEPARAÇÃO DAS FRAÇÕES
(ESTEVES, 1998)
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Um importante mecanismo envolvendo os compostos de fósforo é o
tamponamento do fosfato, representado pela interação dinâmica que existe entre o
fosfato particulado em suspensão e o sedimento de fundo, o que explica certas
concentrações de ortofosfato existentes em corpos hídricos receptores (CORRELL,
1998). Ao se analisar, cineticamente, as concentrações, existem duas formas de
fósforo particulado, uma que se equilibra rapidamente e outra que se equilibra
lentamente. Aquela de equilíbrio rápido leva poucos minutos, enquanto que a de
equilíbrio lento leva alguns dias para atingir uma concentração de equilíbrio. Quando
um rio que recebe alguma carga de poluição atinge um lago ou reservatório, há uma
tendência que o Fósforo particulado em suspensão se re-equilibre com o que se
encontra no lago. Se a concentração é baixa, o fósforo é liberado do sedimento em
suspensão e vice-versa. Quando as partículas são sedimentadas no fundo, há a
mineralização do fósforo orgânico e a dissolução em uma camada superior ao
sedimento depositado. Entretanto, o fosfato pode re-suspender e atingir camadas de
água superiores, ficando disponível para nutrição de algas.
A deposição se dá a partir das cargas afluentes de rios, córregos ou
mesmo transporte eólico e deposição atmosférica. Essas cargas, originárias da
erosão e escoamento superficial, são compostas de 90% de fósforo particulado e
10% de fosfato (PO43-). Já nas fontes que trazem cargas de esgoto há uma
predominância de fosfato com cerca de 90% e 10% de fósforo particulado (HORNE
e GOLDMAN, 1994). Essas formas acabam sendo convertidas em fósforo
biologicamente disponível (biologically available phosphorus – BAP) que é a fração,
preferencialmente, assimilada pelo fitoplâncton. Algumas frações são sedimentadas
e podem retornar na coluna de água a partir de condições ambientais
particularmente favoráveis a esse retorno.
As cargas difusas podem representar importantes contribuições de
nutrientes para o enriquecimento dos reservatórios cujas áreas litorais são ocupadas
com usos agrícolas. Salas e Martino trazem algumas taxas de contribuição de
nutrientes com base em coeficientes de exportação e no uso do solo (1991 apud
TUNDISI e TUNDISI, 2008), conforme mostrado na Tabela 4.
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TABELA 4 - COEFICIENTES DE EXPORTAÇÃO DE FÓSFORO E NITROGÊNIO
SEGUNDO O USO DO SOLO (SALAS e MARTINO, 1991 APUD TUNDISI e
TUNDISI, 2008)
Fósforo Total
Nitrogênio Total
Uso da Bacia
(g/m².ano)
(g/m².ano)
Urbano

0,1

0,5

Agrícola Rural

0,05

0,5

Bosque

0,01

0,5

A disponibilidade de fósforo é considerada o fator mais importante na
determinação da qualidade da água dos lagos. Vários estudos têm mostrado que as
altas cargas de fósforo levam a altas concentrações de fitoplâncton, aumento da
turbidez e mudanças biológicas indesejadas. Essas últimas incluem a perda de
biodiversidade, desaparecimento e submergência de macrófitas, mudanças nos
estoques de peixes e o decréscimo do controle nas relações entre zooplâncton e
fitoplâncton (SØNDERGAARD, M., JENSEN, J.P., JEPPESEN, E., 2003).
As fontes de poluição, conforme já apresentado, são responsáveis por
produzir esse enriquecimento nos níveis de fósforo capaz de trazer essas alterações
indesejáveis. Havendo interesse em preservar a qualidade da água é possível se
estabelecer medidas restritivas nas emissões de fósforo com o intuito de evitar as
conseqüências já citadas. Entretanto, mesmo cessadas as fontes externas, há
estudos que afirmam ainda haver contribuições significativas de fósforo dos
sedimentos que não minimizam as concentrações na coluna de água o que faz com
que

as

quantidades

depositadas

sejam

importantes

nos

processos

de

monitoramento da qualidade da água (GRANÉLI, 1999; ROSSI e PREMAZZI, 1991).

3.5 FÓSFORO NA COLUNA DE ÁGUA
A dinâmica do fósforo na coluna de água é dependente das condições de
mistura que se manifestam nos reservatórios por ocorrência de processos de
estratificação térmica, circulação epilimnética, sedimentação, decomposição, difusão
e assimilação vegetal.
Uma esquematização interessante sobre o comportamento vertical da
coluna de água e sedimentos é apresentada por Chapra e Reckhow (1983), sendo
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as principais relações identificadas e mostradas na Figura 13. Esta formulação pode
ser adaptada ao comportamento do fósforo na concepção de modelos matemáticos
de circulação vertical considerando a ocorrência de estratificação térmica (CHAPRA,
1997; DiTORO, 2001; LEWIS et al., 2007).

FIGURA 13 -

IDEALIZAÇÃO DO CICLO DE PRODUÇÃO E DECOMPOSIÇÃO VERTICAL DE MATÉRIA EM LAGOS
ESTRATIFICADOS (CHAPRA E RECKHOW, 1983).

A assimilação do fosfato inorgânico é feita pelo fitoplâncton na formação
da biomassa que habita os reservatórios. Com a morte desses organismos esse
fosfato assimilado não se deposita imediatamente, podendo ser reaproveitado por
novas colônias de fitoplâncton ainda na forma de fosfato orgânico dissolvido. Esse
padrão de circulação em que ainda não há a contribuição das concentrações que
vêm dos sedimentos é o que se chama de circulação em “curto-circuito” (OHLE,
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1938 apud ESTEVES, 1998). As contribuições dos sedimentos são detalhadas no
item seguinte.
Nos lagos estratificados em que há uma variação sazonal das
concentrações de oxigênio hipolimnético, a dinâmica fósforo-ferro é confirmada
pelas maiores concentrações de fósforo quando há menor aeração pelo perfil
clinogrado de temperatura. Essas variações podem ser vistas na Figura 14, onde
Hutchinson (1957) mostra casos de variações do fósforo total (PT), fósforo sestônico
ou o fósforo na coluna de água (PST) e fósforo na forma solúvel (PS) em
reservatórios que sofreram estratificação térmica.

FIGURA 14 -

VARIAÇÃO DAS CONCENTRAÇÕES DE FÓSFORO EM PERFIS CLINOGRADOS DE
TEMPERATURA (HUTCHINSON, 1957)

Um importante mecanismo que governa o comportamento do fósforo na
coluna de água é a sua associação iônica, principalmente com o ferro, alumínio e
manganês. Em algumas situações pode haver a associação ao cálcio e concorrer
para a precipitação do fosfato, podendo ser imobilizado pela adsorção no sedimento
calcáreo (ESTEVES, 1998; WETZEL, 2001).
Ambientes com menores concentrações de oxigênio e de natureza mais
redutora impedem a precipitação do fósforo e possibilitam a formação de H2S que
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pode conduzir à formação de sulfeto de ferro (FeS) e promover a remoção da
microzona oxidada, permitindo a passagem de íons de fosfato e favorecem a sua
mobilidade (HUTCHINSON, 1957). Além disso, há casos em que as altas
concentrações de sulfatos hipolimnéticos fazem com que sejam desenvolvidas altas
concentrações de fósforo na água intersticial (KLEEBERG, 1997), como foi
registrado no caso do lago Scharmützelsee com profundidade de 29,5 m, onde as
interferências dos compostos do ciclo do enxofre fizeram com que as concentrações
do fósforo na água intersticial atingissem valores da ordem de 10,8 mg/L.

3.6 FÓSFORO NOS SEDIMENTOS
A troca de fósforo entre os sedimentos e a água sobrejacente é o maior
componente do ciclo do fósforo em águas naturais, sendo que existe um aparente
movimento na direção dos sedimentos. Entretanto, a efetividade da deposição do
fósforo e a rapidez do retorno dele à coluna de água dependem de um conjunto de
fatores físicos, químicos e biológicos (WETZEL, 2001). A Figura 15 mostra os fatores
envolvidos na mobilização do fósforo e suas formas dissolvidas, adsorvidas e na
água intersticial e como essas frações podem atingir a camada de água superior aos
sedimentos.
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FIGURA 15 -

FATORES ENVOLVIDOS NA MOBILIZAÇÃO DO FÓSFORO E TRANSPORTE DA ÁGUA
INTERSTICIAL ATÉ A COLUNA DE ÁGUA (WETZEL, 2001).

O fósforo existente na coluna de água poderá se associar a outros
elementos químicos e se depositar sobre os sedimentos do fundo dos reservatórios.
Essa deposição é facilitada pela capacidade de associação do fósforo com alguns
hidróxidos de ferro de acordo com as condições de oxigenação do meio. Havendo
essa associação na coluna de água, haverá uma tendência à precipitação e a
indisponibilidade de assimilação pelas algas. Quando essa associação é
possibilitada nos sedimentos, há uma imobilização dessas frações de fósforo que
poderiam ser capazes de re-suspenderem.
A manutenção da microzona oxidada na superfície dos sedimentos age
como um inibidor do processo de ressuspensão de fósforo das frações dissolvidas
na água intersticial para a coluna de água (JØRGENSEN e VOLLENWEIDER,
1988). Essa inibição está relacionada com a presença de íons de ferro (Fe3+) na
forma precipitada ou complexado na forma de hidróxido de ferro hidratado
representado pela equação 8:

Eq. (8)

[Fe (H2O)6]3+ → [Fe(OH) . (H2O)5]2+ + H+

Essas formas são encontradas em águas continentais menos ácidas e
promovem a adsorção das espécies fosfatadas em sua superfície, precipitando-as
no sedimento (ESTEVES, 1998).
Essa associação foi verificada por Mortimer em trabalhos que marcaram,
definitivamente, o entendimento da dinâmica do fósforo nos corpos hídricos

29

eutrofizados (1941, 1942 apud CHAPRA, 1997).
Mortimer (1942) construiu um dispositivo que foi capaz de coletar os
sedimentos, água intersticial e a água imediatamente superficial à camada de
sedimentos. Com base nessas investigações, o autor verificou que as condições de
oxi-redução dos sedimentos são responsáveis pela distribuição das substâncias nas
águas dos lagos, sendo essas condições fortemente influenciadas, por sua vez,
pelas condições de oxigenação das camadas próximas aos sedimentos.
O ferro é um elemento do Grupo VIII da tabela periódica e tem número
atômico 26 e massa atômica 55,85. Suas valências mais comuns são 2 e 3, sendo,
ocasionalmente, também 1, 4 e 6. A abundância média na crosta terrestre é de
6,22%; nos solos o ferro varia de 0,5 a 4,3%; nos rios a média é de 0,7 mg/L; águas
subterrâneas de 0,1 a 10 mg/L. O ferro ocorre em minerais como hematita,
magnetita, taconita e pirita (APHA, 1998). Há casos de registros em ambientes
naturais de até 2000 mg/L, mas o valor típico é de 0,04 mg/L (MAIDMENT, 1992).
Um outro elemento químico cuja associação ao fósforo foi observada
também por Mortimer (1971) foi o manganês, o qual possui comportamento similar
ao ferro. O manganês é o primeiro elemento do grupo VIIB na tabela periódica; tem
número atômico 25, peso atômico de 54,94, com valências mais comuns 2, 4 e 7,
ocorrendo mais raramente nas valências 1,3,5 e 6. A ocorrência de manganês na
crosta terrestre é de uma concentração média de 1060 ppm, sendo de 61 a 1010
ppm nos solos. No meio hídrico registram-se valores de 7 µg/L em rios e valores
menores que 0,1 mg/L em águas subterrâneas e, em muitas situações, pode ocorrer
em associação com o ferro. Os minerais mais comuns que contem manganês são a
pirolusita (MnO2) e psilomelano e em meio aquoso as espécies mais comuns são
Mn2+ (forma reduzida) e Mn4+ (forma oxidada), sendo que a química aquática do
manganês é bem similar à do ferro (APHA, 1998).
A Figura 16 mostra os resultados de Mortimer (1971) para amostras
coletadas do Lago Windermere e acompanhadas durante 152 dias. A figura mostra o
comportamento de uma amostra que recebeu aeração (esquerda) e outra que não
teve contato atmosférico (direita). O primeiro par de gráficos (A) mostra o
comportamento do potencial de oxi-redução em relação à profundidade dos
sedimentos (em mm), onde observam-se a perturbação das equipotenciais na
condição de anoxia. Os pares de gráficos seguintes (B), (C) mostram as alterações
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físico-químicas no ambiente, representadas pelas concentrações de oxigênio,
dióxido de carbono, pH, alcalinidade e condutividade. As concentrações de ferro e
manganês (D) se elevam em razão da dissociação do fosfato pela anoxia, que
também passa a se apresentar na forma solubilizada (E). Complementarmente vê-se
que as concentrações de amônia se elevam pela amonificação dos nitritos e nitratos.

FIGURA 16 -

RESULTADOS DOS EXPERIMENTOS DE MORTIMER PARA O LAGO WINDERMERE (MORTIMER,
1941 APUD WETZEL, 1983)

Essas análises mostram como as variações de aeração interferem na
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distribuição das concentrações, principalmente no aumento das quantidades de
fosfato e ferro. Pode-se inferir que o aumento da solubilização do ferro e fosfato seja
em função da anóxia e da quebra da associação ferro-fósforo.
A Figura 17 mostra os resultados do mesmo pesquisador para o Lago
Esthwaite

Water

que

possui

uma

maior

produção

biológica

e

menores

concentrações de oxigênio no período de estratificação que o lago Windermere.

FIGURA 17 -

RESULTADOS DOS EXPERIMENTOS DE MORTIMER PARA O LAGO ESTHWAITE WATER
(MORTIMER, 1971 APUD WETZEL, 1983)

Mortimer (1971) faz uma série de análises que corroboram os estudos
anteriores com medições “in situ”, mas também destaca duas observações
importantes no comportamento físico-químico dos sedimentos e a água superficial.
Ele chama a atenção para a repentina dissociação do fosfato e do ferro quando o

32

potencial de oxi-redução atingia o valor de 0,2 V, o que não havia sido quantificado
nos experimentos anteriores. A outra observação relevante é o comportamento
diferenciado do manganês e do ferro. Quando as temperaturas caminham para a
formação da estratificação há uma tendência do manganês se solubilizar algumas
semanas antes que o ferro, demonstrando que sua mobilização se dá para
potenciais maiores. Isso faz com que a mobilização dessas formas ocorra em
períodos diferentes, com o manganês sendo utilizado previamente.
Se os problemas associados às baixas concentrações de oxigênio estão
relacionados com a formação de estratificação térmica em lagos mais profundos, há
que se considerar outras causas para a ressuspensão de fósforo nos sedimentos.
Chapra (1982) argumenta que os maiores problemas estão nos lagos rasos que
podem desenvolver alguns períodos de anóxia e ainda assim sofrer com a
ressuspensão induzida pelo vento.
Quando as condições de turbulência induzida pelo vento e a profundidade
do reservatório são apropriadas, pode haver uma dominância do processo de
ressuspensão mecânica em relação aos processos químicos. Fischer et al. (1979)
relacionam essa ação do vento com a capacidade de promover o aprofundamento
das temperaturas e oxigenação superficiais. De forma similar, as substâncias
contidas na interface água-sedimentos podem sofrer arraste por ação da tensão de
atrito induzida pelo vento. Fischer et al. (1979) demonstram que essas velocidades
podem ser alcançadas no interior dos reservatórios, mesmo em situações de
estratificação, como mostrado na Figura 18.
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FIGURA 18 - FORMAÇÃO DA CIRCULAÇÃO INTERNA DEVIDO À AÇÃO DE VENTOS. (A) INÍCIO DO
MOVIMENTO; (B) POSIÇÃO DE MÁXIMA TENSÃO DE ATRITO NA TERMOCLINA; (C) CIRCULAÇÃO EM
ESTADO PERMANENTE (FISCHER ET AL, 1979).

Ainda

quando

se

considera

o

comportamento

de

lagos

rasos,

Søndergaard, Jensen e Jeppesen (2003) fazem uma série de considerações sobre
o comportamento da ressuspensão do fósforo. Os autores relatam, em um artigo
bastante abrangente, os diversos fatores que influem nessa ressuspensão, tais
como:
Presença de ferro, alumínio, manganês, cálcio, argilas e outros elementos
que posso realizar associação com o fósforo nos sedimentos e produzir interação
com a interface sedimentos-água;
Alterações

nos

padrões

biológicos

por

biomanipulação

e

as

conseqüências sobre a turbidez, são relacionadas como ações intervenientes na
ressuspensão;
O aumento da temperatura induz a uma redução na espessura da
microzona oxidada, sugerindo uma influência da liberação do fósforo relacionado
com as condições de oxidação e redução dos sedimentos;
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As condições de oxidação e redução dos sedimentos, bem como o pH do
meio têm uma profunda influência nas ligações de fixação ou liberação do fósforo
dos sedimentos;
A presença de macrófitas sub-aquáticas também interfere na medida em
que os processos fotossintéticos influem de maneira positiva e negativa. A medida
que aumentam as concentrações de oxigênio e diminui o potencial de quebra das
ligações ferro-fósforo, também aumenta a alcalinidade da água e a tendência a
tornar o ambiente mais redutor.
Para se abordar o comportamento do fósforo nos sedimentos e a sua
interação com a coluna de água, há um modelo conceitual considerado por vários
pesquisadores, como mostrado na Figura 19 (CHAPRA e RECKHOW, 1983; PENN,
1994; LEWIS et al., 2007).

FIGURA 19 -

MODELO CONCEITUAL DO BALANÇO DE FÓSFORO ENTRE OS SEDIMENTOS E A COLUNA DE
ÁGUA (LEWIS ET AL., 2007).
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A deposição do fósforo nos sedimentos fará com que ele seja “sepultado”
(deep burial) ou poderá assumir outras formas (fósforo lábil), como difusão na água
intersticial, diagênese ou sorção (adsorção-absorção). A difusão está associada aos
processos de transporte motivados pelo movimento “browniano” em nível molecular
(FISCHER et al., 1979). A diagênese é a conversão da forma particulada para a
forma dissolvida (PENN, 1994; LEWIS et al., 2007). A sorção é a combinação de
dois efeitos resultantes da incorporação pela parte sólida dos sedimentos por
aderência superficial (adsorção) ou impregnação (absorção) na parte sólida do
sedimento (CHAPRA e RECKHOW, 1983).
A quantificação de cada uma das frações e, portanto, a avaliação da
dinâmica do fósforo segundo as variações ambientais (temporais) e de profundidade
vertical requer a adoção de uma metodologia específica de extração química do
fósforo e a quantificação de cada uma dessas parcelas.
Penn (1994) mostra como esse procedimento de extração foi aplicado na
avaliação das frações de fósforo nos sedimentos do Lago Onondaga, na cidade de
Syracuse, EUA. O método foi baseado em Hieltjes e Lijklema (HIELTJES e
LIJKLEMA, 1980 apud PENN, 1994) e foi selecionado pela aplicabilidade aos
sedimentos calcários, uma vez que também fornece uma fração sorvida no cálcio
mineral. As frações advindas desse método, que usa, seqüencialmente, cloreto de
amônio (NH4Cl), hidróxido de sódio (NaOH) e ácido clorídrico (HCl), são:
•

Fósforo contido na água intersticial ou fracamente ligado ao
carbonato de cálcio;

•

Fósforo lábil orgânico e polifosfatos;

•

Fósforo ligado ao ferro e alumínio;

•

Fósforo ligado ao cálcio mineral;

•

Fósforo orgânico refratário ou inerte mineral.

A associação com o carbonato de cálcio é um artifício usado no controle
da eutrofização de pequenos reservatórios pela deposição de uma barreira de
calcita no fundo do reservatório como uma maneira evitar a ressuspensão do fosfato
(HART et al., 2003). Há também a possibilidade de usar o carbonato de cálcio como
elemento auxiliar na co-precipitação do fósforo em lagos muito produtivos
(SØNDERGAARD, M., JENSEN, J.P., JEPPESEN, E., 2003).
Alternativamente ao método de Hieltjes e Lijklema, Ruban et al. (1999)
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analisaram outros métodos de extração de fósforo dos sedimentos para a sugestão
de aplicação para a Comunidade Européia. Esse estudo comparativo recomendou o
protocolo de Williams (1976 apud RUBAN et al., 1999) pela maior simplicidade de
execução e melhores resultados relativos.
O processo de fracionamento químico do fósforo também foi utilizado por
Silva e Toledo (1997) em reservatórios do rio Tietê na região de Pirapora do Bom
Jesus (SP). Na oportunidade foi utilizado o método de Legg e Black para o fósforo
orgânico e o método de Kurmies para a determinação do fósforo inorgânico. As
autoras investigam ainda a associação do fósforo com ferro, cálcio e alumínio e a
variação dessas frações com a profundidade dos sedimentos a cada 2 cm. Nas
avaliações realizadas detectaram-se frações inorgânicas bem maiores que o fósforo
orgânico, mas que em ambos os casos tendem à diminuição à medida que há o
aprofundamento na camada de sedimentos. O mecanismo de mobilidade do fosfato
para a coluna de água pela sua dissociação de elementos como o ferro e o alumínio,
quando ligados nos sedimentos, também foi verificado. A investigação que se
aprofundou até os 25 cm, indicou que os primeiros 10 cm são mais ativos em termos
químicos e biológicos.

3.7 AMOSTRAGEM DE SEDIMENTOS
Ao se buscar a investigação do comportamento do fósforo nos
sedimentos, detectou-se a necessidade de se coletar uma fração de sedimentos em
que se mantivesse o perfil vertical de deposição, pelas razões já descritas em
relação à distribuição vertical das concentrações e a ocorrência do fósforo lábil e o
fósforo sepultado. Um texto que é referência na seleção e utilização de
amostradores verticais de sedimentos é a Norma da ASTM D 4823-95, Standard
Guides for Core Sampling Submerged, Unconsolidated Sediments (ASTM, 2008),
que começa com as definições dos tipos de amostradores e a terminologia que
definem os diversos componentes dos diversos tipos de amostradores. Um dos
problemas levantados em relação à captura dos sedimentos é a compactação pelo
atrito com as paredes do amostrador, como mostrado na Figura 20, onde a
dimensão B representa a profundidade de penetração do amostrador e A é a altura
de sedimento depois de sofrer a compactação.
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FIGURA 20 -

EFEITO DE COMPACTAÇÃO SOBRE A AMOSTRA DE SEDIMENTOS(ASTM, 2008)

Os amostradores são, basicamente, separados entre os de pistão e os de
barrilete que dependem da penetração pela quantidade de movimento adquirida na
fase descendente em direção dos sedimentos. Os amostradores de pistão fazem a
sucção a medida que penetram a camada de sedimentos. A retenção da amostra de
sedimentos é feita por um bloqueio físico na ponta do amostrador, como mostrado
na Figura 21 ou por válvulas de retenção na saída do fluxo que passa pelo seu
interior na fase descendente, como mostrado na Figura 22.
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FIGURA 21 - RETENTORES DE AMOSTRAS: (A) FOLHAS DE RETENÇÃO NO CONTRA-FLUXO, (B) RETENTOR
COM MOLA ESPIRAL, (C) RETENTOR COM PLACA DE CONCHA E (D) RETENTOR COM LÂMINA LATERAL
(ASTM, 2008).

FIGURA 22 -

SISTEMAS DE RETENÇÃO POR VÁLVULAS: (A) AMOSTRADOR VAN-STRATTEN MODIFICADO (B)
AMOSTRADOR DE MILBRINK (ASTM, 2008).

O documento faz, ainda uma comparação entre coletas feitas com
amostradores de pistão e de barrilete com fluxo interno. São analisados fatores
como:
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•

Profundidade de penetração;

•

Compactação da amostra;

•

Distorção na entrada;

•

Perturbação na superfície;

Ainda são relacionados outros tipos de amostradores para condições mais
específicas, como sedimentos mais granulares, mais coesivos ou em função da
profundidade. Assim podem ser relacionados os amostradores livres, vibratórios,
com conchas sucessivas, criogênico (congelamento de uma amostra com o uso de
CO2),
O uso de amostradores de barrilete em relação aos coletores do tipo
“draga” possuem algumas vantagens, as quais são relacionadas por Wetzel e Likens
(2000):
•

Projetado para criar uma menor perturbação nos sedimentos;

•

A superfície dos sedimentos não é perdida durante a coleta;

•

Pode ser adaptado para a avaliação dos metabolismos bentônicos
com a utilização de uma bainha plástica;

•

O uso de um amostrador transparente permite a inspeção visual;

Wetzel e Likens (2000) sugerem, ainda, o uso de um amostrador múltiplo
com mensageiro que cria um efeito de sucção e preserva a amostra contida dentro
do amostrador quando essa for menos coesiva (Figura 23). Os autores argumentam
que os uso de mais de um amostrador simultaneamente na mesma área permite a
avaliação da variância do comportamento dos sedimentos para a mesma coleta.
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FIGURA 23 -

AMOSTRADOR MÚLTIPLO, TIPO MILBRINK, COM MENSAGEIRO (WETZEL E LIKENS, 2000).

A norma (ASTM, 2008) indica os retentores por válvulas como mais
apropriados para coletas com profundidades entre 0,5 e 10 metros de coluna de
água, condição adequada ao uso no reservatório de Alagados.
O documento indica, ainda, parâmetros associados à geometria do
amostrador que definem a adequação destes ao tipo de sedimentos, profundidade e
outras características da coleta. A Figura 24 mostra as principais dimensões que
caracterizam o amostrador.
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FIGURA 24 -

PRINCIPAIS DIMENSÕES DO AMOSTRADOR (ASTM, 2008)

Ângulo da ponta biselada (b) – Deve ser menor que 10º, sendo o valor
ótimo de 5º. Ângulos menores que 5º tendem a se danificar mais facilmente.
Diâmetro da bainha (Ds) – O diâmetro deve ser maior que cerca de 5 cm.
Se o diâmetro aumenta o efeito da compactação da amostra diminui, sendo que, em
termos práticos, o limite do diâmetro da bainha é de 10 cm.
Fator de atrito interno (Ci) – A partir das dimensões Ds e De é possível se
definir o valor do fator, como mostra a equação 9:

Ci =

Eq. (9)

(DS − De ) ⋅ 100
De

Esse fator depende do comprimento do barrilete e deve ser menor que 0,5,
se o barrilete for menor que 2 m. Para barriletes maiores que 2 m, o valor de Ci pode
ser entre 0,75 e 1,5.
Fator de atrito externo (Co) – Com as dimensões Dw e Dt é possível se
definir na equação 10:

42

Ci =

(Dw − Dt ) ⋅ 100
Dt

Eq. (10)

O valor deve ser zero se o sedimento é não coesivo e para sedimentos
coesivos deve estar entre 1,0 e 3,0.
Fator de área (Ca) – Com as dimensões Dw e De, tem-se o fator de área
dado pela equação 11:
Ca =

Eq. (11)

Dw2 ⋅ 100
De2

Esse valor deve ser menor que 10, podendo atingir 15. Isso representa o
grau de perturbação promovido pela ponta biselada.
Comprimento amostra-barrilete (Lf) – O comprimento da amostra deve ser
levemente maior que o maior comprimento de coleta sem causar compactação
significativa. Com os valores de L (comprimento de amostragem) e Ds, tem-se o
valor mostrado na equação 12:
Lf =

Eq. (12)

L
Ds

Esse valore deve ser menor que 5 para sedimentos coesivos e menor que
10 para sedimentos não coesivos.
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4

RESERVATÓRIO DE ALAGADOS

O reservatório de Alagados é formado a partir do rio Pitangui, na região
do município de Ponta Grossa na divisa com o município de Carambeí, cerca de 90
km distante de Curitiba. A sua área de drenagem, além desses dois municípios
abrange também o município de Castro. Esse reservatório foi formado em 1909 e
ampliado em 1945, quando abrigou a UHE São Jorge, operada pela Companhia
Paranaense de Energia – COPEL (LACTEC, 2007). Sua área do espelho de água
superficial é de 7,2 km² para uma área de drenagem de 368,4 km² (UEPG, 2002). A
profundidade média é de 4,0 m com um volume de 29 hm³. Tomando-se os valores
registrados no posto fluviométrico Barra do Pitangui (Código ANA: 64453000,
Altitude de 720 m, Área de drenagem de 1.015 km²), tem-se uma vazão média de
longo período no eixo da barragem do reservatório de 7,23 m³/s, o que implica em
um tempo de residência de 46,4 dias. A ocupação é, basicamente, de atividades
agropecuária, com áreas com plantio de soja, milho, reflorestamentos e as
atividades de avicultura, bonvinocultura e suinocultura. O reservatório também
fornece água para o abastecimento do município de Ponta Grossa, feito pela
SANEPAR. A Figura 25 mostra a localização do reservatório no Estado do Paraná,
bem como as principais bacias afluentes.

FIGURA 25 -

LOCALIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO E PRINCIPAIS AFLUENTES (BRASSAC ET AL., 2006)
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O principal afluente é o próprio rio Pitangui com uma bacia de drenagem
de 170 km², que lança suas águas na parte mais de montante do reservatório. A
bacia do Pitangui estende-se a nordeste do reservatório por áreas agricultáveis até o
Distrito de Abapã, Município de Castro. A margem direita do reservatório possui
contribuições de vazões do rio Jotuba, cuja área de drenagem é de 134 km². Na
margem direita as principais afluências vêm de rios que contribuem diretamente para
a orla com área de drenagem de 65 km² (UEPG, 2002).
Em relação ao uso do solo na bacia, tem-se como principal o uso agrícola
com o plantio de soja e milho, mas há registros de instalações de suinocultura e uso
de agrotóxicos que são extremamente agressivos ao ambiente (UEPG, 2002).
A escolha desse reservatório como local de estudo foi condicionada pelos
seguintes aspectos:
•

Importância do reservatório como manancial de abastecimento ou
geração de eletricidade;

•

Condições morfométricas e de qualidade da água que sugerissem a
necessidade de um monitoramento mais detalhado;

•

Logística de monitoramento facilitada pelo interesse dos gestores
em realizar amostragens periódicas na preservação da sua
qualidade.

A preocupação com o monitoramento de Alagados, além da freqüência e
atenção normalmente dispensadas a esses corpos hídricos pelos órgãos do Estado
do Paraná, está na ocorrência de freqüentes florações de algas e que têm colocado
em dificuldades os seus usos especificados. Contatos com a equipe de meio
ambiente da COPEL evidenciaram o interesse e preocupação em ampliar o
monitoramento e compreensão dos fatores que influem nessas florações. As
condições de monitoramento eram relativamente favoráveis, uma vez que a COPEL
mantém um monitoramento trimestral desde 2001 realizado pelo LACTEC (RIBEIRO
e KISHI, 2001; RIBEIRO et al., 2005; BRASSAC et al., 2006; BRASSAC et al., 2007,
BRASSAC, MIRANDA e LUDWIG, 2008). Esses pontos de montante (E1),
reservatório (E2) e jusante (E3) são mostrados na Figura 26.
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FIGURA 26 -

PONTOS DE AMOSTRAGEM DA QUALIDADE DA ÁGUA (BRASSAC ET AL., 2006)

Os dados obtidos por esse monitoramento são representados nos
gráficos, as variáveis Fósforo Total, Nitrogênio Total, Clorofila-a e Profundidade de
Secchi são mostradas pelas Figuras 27, 28, 29 e 20, respectivamente. O período
monitorado é de 2001 a 2009, com os valores do reservatório sendo os obtidos na
zona eufótica.
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PROFUNDIDADE SECCHI (RESERVATÓRIO).

48

A variabilidade verificada nos resultados não evidencia de imediato, uma
interpretação muito clara dos problemas a que estão sujeitos esses ambientes e os
reflexos sobre a qualidade da água, podendo haver uma relação com o processo de
ressuspensão do fósforo no reservatório.
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5

METODOLOGIA

A avaliação dos fatores que interferem na dinâmica do fósforo depende
de diversos processos de amostragem das variáveis ambientais que possam
explicar as conseqüências sobre a qualidade da água. Assim foram avaliadas as
principais variáveis ambientais que pudessem evidenciar o comportamento e a
importância do fósforo nesse processo e algumas tendências de florações.
Para o desenvolvimento dessa pesquisa são consideradas duas etapas
de avaliação das variáveis ambientais no reservatório: levantamento de variáveis
meteorológicas, amostragem das características da água do reservatório e a
avaliação das concentrações de fósforo na água intersticial e nos sedimentos por até
30 cm, profundidade estimada como limite para a ocorrência do fósforo lábil (PENN,
1994). Essa amostragem foi feita no reservatório de Alagados no período de janeiro
a julho de 2009, intervalo em que essas variáveis são analisadas conjuntamente
para se definir um comportamento correlato que possa instrumentalizar a operação
do reservatório em boas condições e com menores florações que afetam a geração
hidrelétrica e o abastecimento.

5.1 LEVANTAMENTO DAS VARIÁVEIS METEOROLÓGICAS
A revisão da bibliografia indica que a variação climática tem grande
influência nas condições de dispersão de poluentes e distribuição vertical da
concentração de oxigênio. Assim buscou-se a correlação desses elementos com
algumas variáveis meteorológicas. A estação meteorológica de Ponta Grossa,
operada pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Código SIMEPAR 25135001;
25,2166ºS e 50,0166ºO, Alt. 885,59 m),distante cerca de 9 km do reservatório
(Figura 31), foi a que se mostrou mais próxima e com monitoramento no período
coincidente com o período de monitoramento da qualidade da água considerado
nesse estudo (Janeiro de 2001 a Julho de 2009).
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FIGURA 31 -

LOCALIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO E DA ESTAÇÃO (FONTE: GOOGLE EARTH)

As variáveis selecionadas para o acompanhamento em nível diário foram:
•

Radiação;

•

Temperaturas (máxima, mínima e média);

•

Velocidade do vento;

•

Precipitação;

•

Umidade relativa do ar.

As estatísticas desses dados são apresentadas na Tabela 5 a seguir:
TABELA 5 - ESTATÍSTICAS DOS DADOS METEOROLÓGICOS
Dados
Máximo
Mínimo
Média Desvio-padrão
Precipitação diária (mm)

127,6

0,0

3,6

9,4

Temperatura Mínima (ºC)

21,9

-2,7

13,9

4,1

Temperatura Média (ºC)

26,5

5,9

18,5

3,7

Temperatura Máxima (ºC)

35,8

9,5

24,6

4,4

Umidade Relativa do Ar (%)

100
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81,3

9,9

Velocidade do Vento (m/s)

8,0

0,7

3,3

1,2

Radiação (W/m²)

609,4

4,3

290,5

115,3
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Sobre esses valores diários foram processadas algumas análises que
pudessem expressar as variações ambientais e avaliar os efeitos sobre a qualidade
da água.

5.2 AMOSTRAGEM DA ÁGUA
As amostras de qualidade da água foram coletadas com o uso de um
amostrador do tipo “Van Dorn”, conforme mostrado na Figura 32. As coletas foram
feitas nas seguintes profundidades: imediatamente acima do fundo, a 50% da
profundidade e na zona eufótica (até 3 vezes a profundidade Secchi), quando a
medição for efetuada em profundidade capaz de desenvolver estratificação térmica,
razão pela qual também deverá ser feito o perfil de temperatura com o intuito de
avaliar as temperaturas no reservatório. Ainda em campo foram feitas outras
observações e determinações, tais como:
•

Coordenadas geográficas (GPS GARMIN eTREX Legend);

•

Condições ambientais;

•

Profundidade do Disco de Secchi;

•

Oxigênio Dissolvido e temperatura (Oxímetro portátil YSI 55,
resolução de 0,01 mg/L e 0,1ºC, precisão ±0.3 mg/L±2% e

±0.2ºC, variação 0 a 20 mg/L e -5ºC to 45ºC);)
•

pH (medidor YSI 100, resolução de 0,01 unidades de pH, precisão
0,01%, variação -2 a 16 unidades de pH);
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FIGURA 32 -

GARRAFA PARA COLETA DE AMOSTRAS DE QUALIDADE DA ÁGUA DO TIPO “VAN DORN”(FOTO:
AUTOR).

As coletas de água, entre janeiro e julho, foram realizadas em conjunto
com as equipes da SANEPAR e COPEL. Como as equipes da COPEL só realizam o
monitoramento a cada três meses, procurou-se completar os demais meses com as
coletas próprias de água para a análise, o que foi feito com o auxílio da equipe da
SANEPAR que disponibilizava a embarcação e pessoal (Figura 33). Essas amostras
de água coletadas para a avaliação da concentração de fósforo foram mantidas sob
refrigeração. As garrafas de coleta de água para o fósforo total possuíam ácido
sulfúrico (H2SO4) com pH menor que 2 (APHA, 1998).

FIGURA 33 -

COLETA DE ÁGUA EM 26/03/09(FOTO: AUTOR).
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Também foram feitas coletas de água para a avaliação da clorofila-a em
garrafas sem o contato luminoso e a cerca de 40 cm de profundidade, que foram
mantidas sob refrigeração e trazidas para filtração e análise dentro no máximo
quatro horas do momento da coleta.

5.3 AMOSTRAGEM DE SEDIMENTOS
O primeiro equipamento utilizado nas amostragens de sedimentos foi
disponibilizado pelo Instituto Ambiental do Paraná – IAP para a realização da
pesquisa. O amostrador é da marca Hydro-Bios com diâmetro de coleta de 25 mm
(Figura 34).

FIGURA 34 -

AMOSTRADOR HYDRO-BIOS (FOTO: AUTOR).

Esperava-se uma penetração mínima de 30 cm com a captura de uma
amostra de mesma proporção. Análises preliminares de funcionamento indicaram
comprimentos de coleta menores, verificada pela baixa quantidade de movimento
adquirida nas amostragens. Mesmo assim, em testes realizados no lago da
Universidade Positivo, houve a coleta de material (Figura 35).
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FIGURA 35 -

AMOSTRA COLETADA COM ~15 cm (FOTO: AUTOR).

O sucesso da coleta de material verificado no lago da universidade não se
confirmou no reservatório do estudo. Esse amostrador possui lastro fixo e não possui
válvula de retenção, o que fez com que as tentativas de coleta que se
desenvolvessem no dia 16/10/08 por mais de duas horas. O lago da universidade
possuía um material mais coesivo no fundo o que fazia o bloqueio da base da
amostra e sua retenção. No reservatório de Alagados não havia material tão coesivo
o que fazia com que a amostra se esvaísse antes que pudesse chegar à superfície
nenhum material.
Foram pensadas adaptações no amostrador da Hydro-Bios para provocar
a retenção como a colocação de uma válvula na parte superior ou retentores físicos
na entrada. A solução mais adequada foi a aquisição de um amostrador que havia
sido desenvolvido para pesquisas de sedimentos marinhos e é fabricado pela
empresa Milan Equipamentos Científicos Ltda., conforme mostrado na Figura 36. O
equipamento possui lastro variável (até 10 kg) e dois comprimentos de cânula
metálica (30 e 40 cm) com diâmetro externo de 38 mm para ambas. Nesta pesquisa
utilizou-se a cânula metálica de 30 cm que permitiu o acondicionamento da bainha
acrílica de mesmo comprimento.
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FIGURA 36 -

AMOSTRADOR USADO NA COLETA (FOTO: AUTOR).

A retenção das amostras de sedimentos é feita, dentro de uma bainha de
acrílico com diâmetro interno de 25,8 mm, por uma válvula de esfera que permite a
passagem de água no interior na fase descendente, mas retém a saída de água e
sedimentos na fase ascendente, criando o efeito de sucção necessário à retenção.
O detalhe da válvula de esfera é mostrado na Figura 37.

FIGURA 37 -

AMOSTRADOR USADO NA COLETA (FOTO: AUTOR).

56

O funcionamento do amostrador foi bem sucedido e houve a coleta de
duas amostras de sedimentos no dia 27/01/09, na primeira campanha da pesquisa.
A Tabela 6 mostra as datas das coletas de sedimentos realizadas com o
apoio das equipes da SANEPAR e COPEL. Nas campanhas com a equipe da
SANEPAR também foram coletadas amostras de água para a avaliação do fósforo
na coluna de água. Nas campanhas realizadas com a equipe da COPEL as
amostras de água foram coletadas pela equipe daquela empresa para posterior
análise no LACTEC.
TABELA 6 - CAMPANHAS DE COLETA DE SEDIMENTOS E ÁGUA
Campanha
Data
Equipe de apoio
1ª Campanha

27/01/2009

COPEL

2ª Campanha

26/03/2009

SANEPAR

3ª Campanha

07/04/2009

COPEL

4ª Campanha

05/05/2009

SANEPAR

5ª Campanha

05/06/2009

SANEPAR

6ª Campanha

08/07/2009

COPEL

As amostragens foram realizadas em um período suficiente para que as
variações ambientais como estratificação térmica e variações na solubilidade de
gases e substâncias pudessem se manifestar. As Figuras 38 a 42 mostram a
sequência da coleta dos sedimentos.
A bainha deve ser inserida na cânula metálica a partir da ponta biselada e
rosqueável, com as tampas identificadas (superior e inferior da bainha). Deve ser
feita uma avaliação prévia da profundidade, pois o lastro existente não requer o
lançamento a partir da superfície da água, bastando estar a 2 metros da superfície
dos sedimentos o que garante uma cravação vertical do amostrador. Assim afundase o amostrador acima do fundo e solto instantaneamente.
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FIGURA 38 -

MONTAGEM DO AMOSTRADOR (FOTO: AUTOR).

Uma vez cravada a amostra deve-se puxar vigorosamente o amostrador e
içá-lo até a superfície. Na superfície deve-se segurar a base do amostrador para
ajudar na retenção da amostra (Figura 39).

FIGURA 39 -

IÇAMENTO DO AMOSTRADOR (FOTO: AUTOR).
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FIGURA 40 -

FIGURA 41 -

RETENÇÃO DA AMOSTRA(FOTO: AUTOR)

RETIRADA DA BAINHA DE ACRÍLICO COM A AMOSTRA(FOTO: AUTOR).
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FIGURA 42 -

COLOCAÇÃO DAS TAMPAS DE VEDAÇÃO DA AMOSTRA(FOTO: AUTOR)

Dentro do barco deve-se retirar a ponta biselada (Figura 40), reter a base
da amostra (Figura 41) e imediatamente colocar o tampão correspondente (Figura
42). Nesse momento a fase mais crítica da coleta já está garantida e basta o
tamponamento da parte superior e a colocação sob refrigeração (caixa térmica com
gelo), garantindo a manutenção da verticalidade da amostra, com a superfície dos
sedimentos na parte superior.
As amostras foram levadas para o Laboratório da Universidade Positivo
para o processo de análise que deve ser iniciado o mais breve possível. As primeiras
amostras coletadas são apresentadas na Figura 43.
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FIGURA 43 -

AMOSTRAS COLETADAS EM 27/01/09 (FOTO: AUTOR)

A eficiência da coleta foi verificada pelo fato dessas amostras terem sido
obtidas em único lançamento e, também, por haver a retenção da água superficial,
podendo ser amostrada para a avaliação das concentrações sobrejacentes aos
sedimentos. As condições de sucção e retenção, associada à praticidade de
armazenamento das amostras colaboraram para uma coleta eficiente. Assim,
dispunha-se de duas amostras para a retirada de material para as análises das
concentrações de fósforo, para o caso de necessitar a repetição de uma delas, como
foi preciso em duas oportunidades.
As análises das concentrações de fósforo foram feitas com frações de
sedimentos retirados da camada mais superficial e das regiões intermediárias entre
0 e 5 cm, 5 e 10 cm, 10 e 15 cm, 15 e 20 cm e 20 e 25 cm.
A amostragem da camada superior foi feita pela abertura do tampão
superior da bainha e a retirada da quantidade de material necessária às análises
(Figura 44).
As frações foram retiradas das camadas após a sua extração da bainha
acrílica, com o auxílio de um êmbolo (Figura 45).

61

FIGURA 44 -

FIGURA 45 -

EXTRAÇÃO DA FRAÇÃO SUPERFICIAL (FOTO: AUTOR)

EXTRAÇÃO DA AMOSTRA DA BAINHA ACRÍLICA (FOTO: AUTOR)

A amostragem das camadas intermediárias, selecionadas a cada 5 cm foi
feita no ponto médio do intervalo, como mostrado na Figura 46. Esse processo é
mostrado na Figura 47.

62

FIGURA 46 -

ESQUEMA DE COLETA DA AMOSTRA NO PONTO INTERMEDIÁRIO DA CAMADA ENTRE 5 E 10 cm
DE PROFUNDIDADE.

FIGURA 47 -

COLETA DA FRAÇÃO POR CAMADA (FOTO: AUTOR)

5.4 ANÁLISES REALIZADAS
As análises de água foram realizadas, nas campanhas da equipe de
monitoramento da COPEL, foram feitas segundo os padrões do Standard for the
Examination of Water and Wastewater (APHA,1998) e as Normas Brasileiras NBR9798 e NBR-9898 (ABNT, 1987). Na Universidade Positivo foram desenvolvidas as
análises das concentrações de fósforo total, tanto das amostras de água, quanto das
amostras dos extratos obtidos do processo de fracionamento químico do fósforo
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contido nos sedimentos. O método utilizado no laboratório era o conhecido como
cloreto estanhoso – APHA 4500-P D (MURPHY e RILEY, 1962), mas testes
realizados indicaram que o método do ácido ascórbico (APHA 4500-P E) forneceu
resultados mais coerentes, principalmente para as amostras dos extratos. A Figura
48 mostra resultados do método do cloreto estanhoso em que foi inviável a obtenção
de tonalidades de azul que permitissem a correlação entre a absorbância e as
concentrações de fósforo da curva de calibração.

FIGURA 48 -

SOLUÇÕES PARA LEITURA NO ESPECTROFOTÔMETRO – MÉTODO DO CLORETO ESTANHOSO
(FOTO: AUTOR)

As concentrações de clorofila-a foram determinadas pelo método de
Jeffrey e Humphrey (1975) no Laboratório de Ficologia da Universidade Federal do
Paraná – UFPR. Mesmo com Alagados estando distantes de Curitiba mais de 100
km por via rodoviária, as amostras eram trazidas até o laboratório num prazo de 4
horas. Caso isso não se confirmasse haveria a necessidade de fazer a filtração da
amostra por bombeamento e a refrigeração do material retido para a análise. Todas
as amostragens realizadas pelo autor foram entregues no laboratório dentro do
prazo.
A extração seqüencial do fósforo é descrita no artigo de Ruban et al.
(1999) e baseia-se no método analítico de Williams (1980 apud RUBAN et al., 1999).
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Ruban et al.(1999) fazem estudos comparativos entre métodos de fracionamento do
fósforo que são utilizados: Williams, Hieltjes-Lijklema, Golterman, Ruttemberd. A
seleção do método de Williams justificou-se por ser o que produziu menor
variabilidade de resultados e também por possuir uma maior simplicidade de
execução. Os processos para as estimativas dessas concentrações de fósforo
presentes nos sedimentos, segundo o método de Williams, são mostrados nas
Figuras 49, 50 e 51, as quais foram elaboradas pelo autor para a orientação das
atividades em laboratório.
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As concentrações foram obtidas por meio de método espectrofotométrico
UV-Visível usando um equipamento SHIMADZU UV-VIS, Modelo 2550. O
comprimento de onda utilizado foi de 690 ηm, com a curva de calibração mostrada
pela Tabela 7
TABELA 7 - CURVA DE CALIBRAÇÃO CONCENTRAÇÃO X ABSORBÂNCIA
Concentração de Fósforo
Absorbância
(mg/L)
0,05

0,0338

0,15

0,2058

0,25

0,2151

0,35

0,2920

0,45

0,2754

0,55

0,4279

Expurgado

Expurgado

Houve o expurgo de dois pontos que melhorou a linearidade da curva de
calibração, tendo um coeficiente de correlação de 0,99364. Os estudos de Leal et al.
(2007) mostram que para esses métodos analíticos os limites de detecção são de
0,01 mg/L tendo o limite de quantificação de 0,03 mg/L.
O método de Williams, conforme proposto originariamente (RUBAN et al,
1999), utiliza uma amostra de sedimento seco de 200 mg e 20 mL de reagente inicial
(NaOH ou HCl). Entretanto, a centrífuga disponível só permitia o uso de tubos de 10
mL, razão pela qual os valores de reagentes adotados são metade dos valores
originais. Os demais reagentes que fazem as digestões sucessivas também foram
adotados como metade do valor proposto pelo método original.
Os valores de concentrações de fósforo total foram convertidas em
concentração relativa de massa (mg/kg de peso seco), conforme procedimentos
usuais em avaliações desse tipo, usando a massa inicial seca de 100 mg e o volume
de solvente de 100 mL.
Assim foram obtidas as frações de fósforo associadas ao ferro (Fe-P),
cálcio (Ca-P), inorgânico (Pinorg), orgânico (Porg) e total (Ptotal). Em algumas extrações
químicas seqüenciais a fração inorgânica é totalizada a partir da soma das
associações do fósforo com ferro, cálcio, manganês, alumínio e outros (SILVA e
TOLEDO, 1997), bem como o fósforo total é obtido a partir da soma da fração
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inorgânica com a fração orgânica. No método de Williams apresentado por Ruban et
al. (1999) essas quantidades são avaliadas por procedimentos específicos e não
pela totalização, como apresentado por Silva e Toledo (1997).
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6

RESULTADOS E ANÁLISES

Este capítulo mostra os resultados obtidos e compilados nas diversas
formas de obtenção das informações que levem às conclusões sobre os fatores que
melhor evidenciam o comportamento da dinâmica de fósforo no reservatório de
Alagados. Os pontos de acompanhamento utilizados (E1, E2 e E3) são mostrados
na Figura 52.

FIGURA 52 -

PONTOS DE AMOSTRAGEM DA QUALIDADE DA ÁGUA (BRASSAC ET AL., 2006)

6.1 AMOSTRAGENS DE QUALIDADE DA ÁGUA
A Tabela 8 mostra o conjunto de resultados reunidos sobre as
concentrações típicas das afluências ao reservatório, a partir de amostras coletadas
no ponto E1.
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TABELA 8 - DADOS DE QUALIDADE DA ÁGUA DO POSTO E1 (MONTANTE DO
RESERVATÓRIO)
Data

Temperatura
da Água (ºC)

Oxigênio
Dissolvido
(mg/L)

pH

Fósforo
Total (mg/L)

Nitrogênio
Total (mg/L)

15/07/2001
29/04/2004
21/07/2004
26/10/2004
27/01/2005
27/04/2005
20/07/2005
19/10/2005
18/01/2006
25/04/2006
25/07/2006
25/10/2006
17/01/2007
13/05/2008
10/07/2008
22/10/2008
27/01/2009
06/04/2009
08/07/2009

14,8
15,3
12,1
16,2
17,5
14,9
10,2
16,3
19,3
16,0
12,6
16,4
18,5
14,2
12,5
17,0
19,5
19,8
13,5

5,80
6,60
6,50
5,10
5,20
7,10
9,01
6,47
7,19
8,15
8,06
7,01
7,47
5,37
8,10
4,96
6,50
6,35
6,67

6,6
7,1
6,6
6,3
6,7
7,1
7,1
6,7
7,3
7,2
7,1
7,2
7,1
6,7
7,1
6,7
7,0
7,1
7,0

0,119
0,050
0,030
0,040
0,040
0,050
0,030
0,050
0,050
0,070
0,040
0,040
0,070
0,030
0,030
0,040
0,070
0,070
0,020

1,1
0,5
0,5
0,7
0,7
0,8
0,7
1,7
0,5
1,6
0,8
1,6
2,1
1,5
1,6
0,5
0,5
0,6
0,5

Durante a realização deste trabalho identificou-se que esse ponto não
estava localizado na principal contribuição do reservatório, ou seja, o rio Pitangui.
Esse ponto monitora a entrada do Arroio Encrenca, com área de drenagem bem
menor, embora tenha uso do solo similar. Desta maneira as concentrações devem
ser próximas, apesar das cargas serem bem diferentes. O Gráfico 1 mostra o
comportamento das concentrações de fósforo total e nitrogênio total nesse ponto.
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GRÁFICO 1 - CONCENTRAÇÕES
DE
NITROGÊNIO NO PONTO E1

FÓSFORO

E

As séries de fósforo e nitrogênio não apresentam tendência ascendente
ou descendente, podendo indicar que as afluências de nutrientes são, praticamente,
constantes no período considerado. Isso faz com que se infira que não há mudanças
significativas no uso do solo. Embora não exista a tendência ascendente nas
concentrações de nutrientes, os valores já são elevados em relação à formação de
eutrofização segundo a bibliografia corrente para lagos temperados (TUNDISI e
TUNDISI, 2008; THOMANN e MULLER, 1987) que indica que valores superiores
0,020 mg/L há o início do processo. Entretanto, há indícios que os lagos tropicais
tendem a sofrer processos eutróficos com maiores concentrações (SALAS e
MARTINO, 2001), o que para o reservatório estudado é mais favorável e deve
justificar o fato de não ter sintomas muito evidentes.
Os dados de oxigênio dissolvido e pH são apresentados no Gráfico 2 para
o período de monitoramento.
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GRÁFICO 2 - OXIGÊNIO DISSOLVIDO E pH NO PONTO E1.
De maneira similar ao Gráfico 1, no Gráfico 2 não há tendência
ascendente ou descendente das variáveis apresentadas, além de apresentar boas
condições de oxigenação demonstrada na série de dados apresentada.
A Tabela 9 apresenta uma relação dos dados obtidos no monitoramento
do reservatório na bóia central do “log boom”, ponto E2. Nesse ponto foi realizada a
coleta de amostras de sedimentos.
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TABELA 9 - DADOS DO PONTO E2, RESERVATÓRIO DE ALAGADOS

15/07/2001

Data

Prof. no
ponto
de
coleta
(m)

89,97

72,58

78,21

69,41

62,08

87,82

26,73

45,77

51,92

32,45

60,76

82,02

72,6

13,48

7,06

40,8

42,85

Clorofila-a
(µg/L)
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Os Gráficos 3 e 4 mostram o comportamento da temperatura e do
oxigênio dissolvido na superfície e fundo do reservatório.

GRÁFICO 3 - TEMPERATURAS NO PONTO E2 (SUPERFÍCIE
E FUNDO).

GRÁFICO 4 - CONCENTRAÇÕES
DE
OXIGÊNIO
DISSOLVIDO NO PONTO E2 (SUPERFÍCIE E
FUNDO).
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Pelos dados apresentados não se verifica a ocorrência de estratificação
térmica, seja pela ocorrência de temperaturas iguais na superfície e no fundo ou o
mesmo grau de oxigenação, também, entre a superfície e o fundo.
Quando se analisa ocorrência de nutrientes no reservatório, tem-se as
concentrações de fósforo e nitrogênio, praticamente, muito semelhantes na
superfície e fundo, como mostrado nos Gráficos 5 e 6.

GRÁFICO 5 - CONCENTRAÇÕES DE FÓSFORO TOTAL NO
PONTO E2, SUPERFÍCIE E FUNDO.

GRÁFICO 6 - CONCENTRAÇÕES DE NITROGÊNIO
PONTO E2, SUPERFÍCIE E FUNDO.

NO
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O fato de não se verificar estratificação térmica contribui para que as
concentrações superficiais e do fundo sejam semelhantes.
Em relação à concentração de clorofila-a e da transparência da água
representada pela Profundidade Secchi, que são indicativas da presença de algas
no reservatório, tem-se os Gráficos 7 e 8.

GRÁFICO 7 - CONCENTRAÇÕES DE CLOROFILA

GRÁFICO 8 - PROFUNDIDADES DO DISCO DE SECCHI
Pelas tendências apresentadas no aumento das concentrações de
clorofila-a e de diminuição da transparência da água, dada pela profundidade do
disco de Secchi, observa-se que há uma tendência de enriquecimento desse
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reservatório e sua eutrofização, resultando no aumento da produtividade primária.

6.2 AMOSTRAGENS DE SEDIMENTOS
As avaliações das concentrações de fósforo nos sedimentos buscaram a
compreensão de como há a variação sazonal deste elemento e sua interferência na
qualidade da água.
De acordo com a coleta e extração realizadas, como já exposto no item
5.3, são apresentadas as frações obtidas nas análises. Os Quadros 1 a 6 indicam os
resultados médios das análises (feitas em triplicata) e as variações são
respresentadas pelo intervalo de confiança (IC). Esses intervalos de confiança foram
calculados a partir da distribuição t-Student (pequenas amostras), com 95% de
confiança. Não foi feito nenhum tratamento de “outliers” (expurgo estatístico) sobre
esses dados. Considerando-se que o Limite de Quantificação (LQ) das
concentrações seja 0,03 mg/L, isso corresponde a 3 mg/kg o que faz com que
valores inferiores a estes não possam ser estimados. Para tais valores foi atribuída a
classificação <LQ, que em termos gráficos são considerados zero.
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QUADRO 1-

RESULTADOS DA COLETA DE JANEIRO

Janeiro
Prof.
Superfície
0 - 5 cm
5 - 10 cm
10 - 15 cm
15 - 20 cm
20 - 25 cm

Concentrações Fe-P(mg/kg)
Média + IC Média - IC
Média
47.087
0.000
21.713
15.148
12.279
13.713
16.481
13.612
15.047
59.382
0.000
24.047
101.889
0.000
37.047

Concentrações Ca-P(mg/kg)
Média + IC Média - IC
Média
37.288
11.472
24.380
42.636
27.458
35.047
58.053
8.040
33.047
101.043
2.384
51.713
123.838
66.255
95.047

Concentrações P inorg(mg/kg)
Média + IC Média - IC
Média
39.939
1.821
20.880
2.143
0.000
0.847
129.067
0.000
10.010
31.931
0.000
6.610
17.380
17.380
17.380

Fe-P

Ca-P
140.00

120.00

120.00

Conc. Fósforo (mg/kg)

Conc. Fósforo (mg/kg)

100.00

80.00

60.00

40.00

20.00

100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

0.00
Superfície

0 - 5 cm

5 - 10 cm

10 - 15 cm

15 - 20 cm

Superfície

20 - 25 cm

P inorg

0 - 5 cm

5 - 10 cm

10 - 15 cm

15 - 20 cm

20 - 25 cm

P org

140.00

300.00

120.00

250.00

Conc. Fósforo (mg/kg)

Conc. Fósforo (mg/kg)

Concentrações P org (mg/kg)P org Concentrações de P total (mg/kg)
Média + IC Média - IC
Média
Média + IC Média - IC
Média
250.591
200.169
225.380
19.481
16.612
18.047
143.892
113.535
128.713
15.672
0.000
4.887
163.474
104.619
134.047
11.913
10.067
10.990
233.141
74.286
153.713
<LQ
<LQ
<LQ
162.683
154.077
158.380
<LQ
<LQ
<LQ

100.00
80.00
60.00
40.00

200.00

150.00

100.00

50.00

20.00

0.00

0.00
Superfície

0 - 5 cm

5 - 10 cm

10 - 15 cm

15 - 20 cm

20 - 25 cm

5 - 10 cm

10 - 15 cm

15 - 20 cm

20 - 25 cm

Superfície

0 - 5 cm

5 - 10 cm

10 - 15 cm

15 - 20 cm

20 - 25 cm

P total
25.00

Conc. Fósforo (mg/kg)

20.00

15.00

10.00

5.00

0.00
Superfície

0 - 5 cm

Os resultados de janeiro apresentam uma coerência de valores com as
maiores frações nas camadas mais superficiais com as maiores concentrações de
fósforo total. Entretanto as frações minerais e orgânicas apresentaram valores de
concentrações maiores que as totais. Poderia ter sido feita uma consistência,
obtendo-se a soma de todas as frações para se obter a fração total, mas deixou-se
esse valor como resultado do método.
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QUADRO 2-

RESULTADOS DE MARÇO

Março
Prof.
Superfície
0 - 5 cm
5 - 10 cm
10 - 15 cm
15 - 20 cm
20 - 25 cm

Concentrações Fe-P(mg/kg)
Média + IC Média - IC
Média
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ

Concentrações Ca-P(mg/kg)
Média + IC Média - IC
Média
9.582
3.845
6.713
15.985
0.000
7.380
3.380
3.380
3.380
<LQ
<LQ
<LQ
41.838
0.000
13.047
41.838
0.000
3.380

Concentrações P inorg(mg/kg)
Média + IC Média - IC
Média
250.591
200.169
225.380
519.905
0.000
176.713
146.761
0.000
42.713
65.415
0.000
29.047
448.348
82.412
265.380
984.538
82.412
250.380

Ca-P

1.00

45.00

0.90

40.00

0.80

35.00

Conc. Fósforo (mg/kg)

Conc. Fósforo (mg/kg)

Fe-P

Concentrações P org (mg/kg)P org Concentrações de P total (mg/kg)
Média + IC Média - IC
Média
Média + IC Média - IC
Média
<LQ
<LQ
<LQ
19.481
16.612
18.047
<LQ
<LQ
<LQ
21.148
18.279
19.713
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ

0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20

30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00

0.10

0.00

0.00
Superfície

0 - 5 cm

5 - 10 cm

10 - 15 cm

15 - 20 cm

20 - 25 cm

P inorg

Superfície

0 - 5 cm

5 - 10 cm

10 - 15 cm

15 - 20 cm

20 - 25 cm

Superfície

0 - 5 cm

5 - 10 cm

10 - 15 cm

15 - 20 cm

20 - 25 cm

P org

1200.00

1.00
0.90
0.80

Conc. Fósforo (mg/kg)

Conc. Fósforo (mg/kg)

1000.00

800.00

600.00

400.00

0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20

200.00
0.10
0.00

0.00
Superfície

0 - 5 cm

5 - 10 cm

10 - 15 cm

15 - 20 cm

20 - 25 cm

5 - 10 cm

10 - 15 cm

15 - 20 cm

20 - 25 cm

P total
25.00

Conc. Fósforo (mg/kg)

20.00

15.00

10.00

5.00

0.00
Superfície

0 - 5 cm
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QUADRO 3-

RESULTADOS DE ABRIL

Abril
Prof.
Superfície
0 - 5 cm
5 - 10 cm
10 - 15 cm
15 - 20 cm
20 - 25 cm

Concentrações Fe-P(mg/kg)
Média + IC Média - IC
Média
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ

Concentrações Ca-P(mg/kg)
Média + IC Média - IC
Média
2.949
0.000
1.200
144.709
50.051
97.380
120.477
22.950
71.713
83.691
46.402
65.047
72.967
48.459
60.713
175.361
0.000
77.047

Concentrações P inorg(mg/kg)
Média + IC Média - IC
Média
<LQ
<LQ
<LQ
144.709
50.051
97.380
120.477
22.950
71.713
83.691
46.402
65.047
72.967
48.459
65.047
175.361
48.459
77.047

Ca-P

1.00

200.00

0.90

180.00

0.80

160.00

Conc. Fósforo (mg/kg)

Conc. Fósforo (mg/kg)

Fe-P

Concentrações P org (mg/kg)P org Concentrações de P total (mg/kg)
Média + IC Média - IC
Média
Média + IC Média - IC
Média
2.949
0.000
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
144.709
50.051
97.380
<LQ
<LQ
<LQ
120.477
22.950
71.713
<LQ
<LQ
<LQ
83.691
46.402
65.047
<LQ
<LQ
<LQ
72.967
48.459
60.713
<LQ
<LQ
<LQ
72.967
48.459
62.347
<LQ
<LQ
<LQ

0.70
0.60
0.50
0.40
0.30

140.00
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00

0.20

20.00

0.10

0.00

0.00
Superfície

0 - 5 cm

5 - 10 cm

10 - 15 cm

15 - 20 cm

Superfície

20 - 25 cm

P inorg

0 - 5 cm

5 - 10 cm

10 - 15 cm

15 - 20 cm

20 - 25 cm

P org

200.00

160.00

180.00

140.00

Conc. Fósforo (mg/kg)

Conc. Fósforo (mg/kg)

160.00
140.00
120.00
100.00
80.00
60.00

120.00
100.00
80.00
60.00
40.00

40.00
20.00

20.00

0.00

0.00
Superfície

0 - 5 cm

5 - 10 cm

10 - 15 cm

15 - 20 cm

20 - 25 cm

15 - 20 cm

20 - 25 cm

P total
1.00
0.90

Conc. Fósforo (mg/kg)

0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
Superfície

0 - 5 cm

5 - 10 cm

10 - 15 cm

Superfície

0 - 5 cm

5 - 10 cm

10 - 15 cm

15 - 20 cm

20 - 25 cm

80

QUADRO 4-

RESULTADOS DE MAIO

Maio
Prof.
Superfície
0 - 5 cm
5 - 10 cm
10 - 15 cm
15 - 20 cm
20 - 25 cm

Concentrações Fe-P(mg/kg)
Média + IC Média - IC
Média
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ

Concentrações Ca-P(mg/kg)
Média + IC Média - IC
Média
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
10.245
2.235
6.240

Concentrações P inorg(mg/kg)
Média + IC Média - IC
Média
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ

Fe-P

Concentrações P org (mg/kg)P org Concentrações de P total (mg/kg)
Média + IC Média - IC
Média
Média + IC Média - IC
Média
61.135
23.625
42.380
7.720
0.000
3.147
78.502
15.592
47.047
<LQ
<LQ
<LQ
108.339
5.755
57.047
<LQ
<LQ
<LQ
101.158
31.602
66.380
10.931
0.000
3.290
140.740
64.686
102.713
<LQ
<LQ
<LQ
313.187
34.240
173.713
<LQ
<LQ
<LQ

Ca-P
12.00

1.00
0.90

10.00

Conc. Fósforo (mg/kg)

Conc. Fósforo (mg/kg)

0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20

8.00

6.00

4.00

2.00

0.10
0.00

0.00
Superfície

0 - 5 cm

5 - 10 cm

10 - 15 cm

15 - 20 cm

Superfície

20 - 25 cm

P inorg

0 - 5 cm

5 - 10 cm

10 - 15 cm

15 - 20 cm

20 - 25 cm

P org

1.00

350.00

0.90

300.00

Conc. Fósforo (mg/kg)

Conc. Fósforo (mg/kg)

0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20

250.00
200.00
150.00
100.00
50.00

0.10
0.00

0.00
Superfície

0 - 5 cm

5 - 10 cm

10 - 15 cm

15 - 20 cm

20 - 25 cm

5 - 10 cm

10 - 15 cm

15 - 20 cm

20 - 25 cm

P total
12.00

Conc. Fósforo (mg/kg)

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00
Superfície

0 - 5 cm

Superfície

0 - 5 cm

5 - 10 cm

10 - 15 cm

15 - 20 cm

20 - 25 cm
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QUADRO 5-

RESULTADOS DE JUNHO

Junho
Prof.
Superfície
0 - 5 cm
5 - 10 cm
10 - 15 cm
15 - 20 cm
20 - 25 cm

Concentrações Fe-P(mg/kg)
Média + IC Média - IC
Média
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ

Concentrações Ca-P(mg/kg)
Média + IC Média - IC
Média
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ

Concentrações P inorg(mg/kg)
Média + IC Média - IC
Média
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ

Ca-P

1.00

1.00

0.90

0.90

0.80

0.80

Conc. Fósforo (mg/kg)

Conc. Fósforo (mg/kg)

Fe-P

0.70
0.60
0.50
0.40
0.30

0.60
0.50
0.40
0.30

0.10

0.10

0.00

0.00
Superfície

0 - 5 cm

5 - 10 cm

10 - 15 cm

15 - 20 cm

Superfície

20 - 25 cm

P inorg

0 - 5 cm

5 - 10 cm

10 - 15 cm

15 - 20 cm

20 - 25 cm

P org

1.00

1.00

0.90

0.90

0.80

0.80

Conc. Fósforo (mg/kg)

Conc. Fósforo (mg/kg)

0.70

0.20

0.20

0.70
0.60
0.50
0.40
0.30

0.70
0.60
0.50
0.40
0.30

0.20

0.20

0.10

0.10
0.00

0.00
Superfície

0 - 5 cm

5 - 10 cm

10 - 15 cm

15 - 20 cm

20 - 25 cm

15 - 20 cm

20 - 25 cm

P total
1.00
0.90
0.80

Conc. Fósforo (mg/kg)

Concentrações P org (mg/kg)P org Concentrações de P total (mg/kg)
Média + IC Média - IC
Média
Média + IC Média - IC
Média
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ

0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
Superfície

0 - 5 cm

5 - 10 cm

10 - 15 cm

Superfície

0 - 5 cm

5 - 10 cm

10 - 15 cm

15 - 20 cm

20 - 25 cm
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QUADRO 6-

RESULTADOS DE JULHO

Julho
Prof.
Superfície
0 - 5 cm
5 - 10 cm
10 - 15 cm
15 - 20 cm
20 - 25 cm

Concentrações Fe-P(mg/kg)
Média + IC Média - IC
Média
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ

Concentrações Ca-P(mg/kg)
Média + IC Média - IC
Média
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ

Concentrações P inorg(mg/kg)
Média + IC Média - IC
Média
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ

Fe-P

Concentrações P org (mg/kg)P org Concentrações de P total (mg/kg)
Média + IC Média - IC
Média
Média + IC Média - IC
Média
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ

Ca-P
0.00

1.00
0.90

0.00

Conc. Fósforo (mg/kg)

Conc. Fósforo (mg/kg)

0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30

0.00

0.00

0.00

0.20
0.10

0.00

0.00
Superfície

0 - 5 cm

5 - 10 cm

10 - 15 cm

15 - 20 cm

Superfície

20 - 25 cm

P inorg

5 - 10 cm

10 - 15 cm

15 - 20 cm

20 - 25 cm

P org

0.0010

3.00

2.50

Conc. Fósforo (mg/kg)

0.0008

Conc. Fósforo (mg/kg)

0 - 5 cm

0.0006

0.0004

0.0002

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

0.0000
Superfície

0 - 5 cm

5 - 10 cm

10 - 15 cm

15 - 20 cm

20 - 25 cm

15 - 20 cm

20 - 25 cm

Superfície

0 - 5 cm

5 - 10 cm

10 - 15 cm

15 - 20 cm

20 - 25 cm

P total
1.00
0.90

Conc. Fósforo (mg/kg)

0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
Superfície

0 - 5 cm

5 - 10 cm

10 - 15 cm

Houve uma tendência geral de decréscimo de valores das concentrações
e em algumas situações não houve a possibilidade de quantificação de valores de
acordo com a precisão do método espectrofotométrico.
Uma vez que não há estratificação térmica e uma redução do oxigênio
dissolvido na interface água-sedimento, foi feita a análise considerando o fósforo
total, entendendo-se que o mecanismo de associação fosfato e metais e a sua
dissociação não é significativo nestes casos.
Assim, tem-se o Gráfico 9 demonstrando o comportamento do fósforo
total ao longo do período de monitoramento do comportamento dos sedimentos.
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GRÁFICO 9 - SUPERFÍCIE DE
FÓSFORO TOTAL.

CONCENTRAÇÕES

DO

Esse gráfico mostra que as concentrações de fósforo total nas frações
mais profundas dos sedimentos são baixas em todas amostragens, mas têm valores
mais significativos nas primeiras coletas que coincidem com os primeiros meses do
ano.
Um ensaio de granulometria por sedimentação foi realizado com uma
coluna de sedimentos coletados e dividido em três amostras: superficial,
intermediária e profunda, conforme mostrado no Gráfico 10.
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GRÁFICO 10 - CURVA
GRANULOMÉTRICA
SEDIMENTOS DE ALAGADOS

DOS

Ao se analisar a curva para cada uma das profundidades vê-se que há
uma tendência ao aumento do diâmetro com o aprofundamento da amostra. Essa
gradação é característica de locais onde há um campo hidrodinâmico importante e
capaz de exercer essa seletividade. Em períodos de maior turbulência há o processo
de ressuspensão iniciado com as partículas mais finas e quando decresce esse grau
de turbulência há a deposição, primeiramente, das partículas de maior diâmetro.
Para algumas das amostras coletadas foi avaliada fração de água
presente na camada. O Gráfico 11 mostra o comportamento das frações de água,
em peso com a profundidade.
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GRÁFICO 11 - FRAÇÃO DE ÁGUA EM PESO DE ACORDO
COM AS CAMADAS

O gráfico mostra que há uma diminuição sistemática da fração de água da
amostra, o que pode ser explicado por um maior adensamento do material ou
aumento dos diâmetros médios das partículas, conforme mostrado no Gráfico 10.
As observações relacionadas nesse item, juntamente com as informações
ambientais levantadas ajudam a compreender o comportamento do fósforo no
reservatório e a sua importância na formação das colônias de algas.

6.3 RELAÇÕES OBTIDAS ENTRE AS VARIÁVEIS AMBIENTAIS
A partir das informações meteorológicas levantadas e das variáveis
monitoradas, é possível se estabelecer algumas correlações e interpretações que
ajudam a entender o comportamento do fósforo no reservatório de Alagados.
Considerando que as afluências de fósforo são, praticamente, constantes
é necessário entender quais as variáveis têm maior influência em mobilizar as
quantidades de fósforo que ficam armazenadas no interior do reservatório,
especialmente nos sedimentos.
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Ao se avaliar a influência da radiação sobre a formação das colônias de
algas, buscou-se verificar se a sazonalidade é importante. Essa avaliação é feita
pelo Gráfico 12.
GRÁFICO 12 - RADIAÇÃO MÉDIA DE 10 DIAS E CLOROFILA-a

Pelo gráfico não há como se depreender uma maior ocorrência de
formações de algas em períodos onde a radiação solar é mais intensa.
Uma outra variável a ser confrontada com a ocorrência de clorofila-a é a
ocorrência de chuvas, pois a presença de enxurradas e um maior escoamento
superficial na bacia pode gerar um maior arraste de fósforo de áreas agrícolas e uma
situação mais propícia ao aparecimento de algas (Gráfico 13). A seleção do período
de 5 dias para a totalização das chuvas justifica-se por ser um período médio de
resposta das populações de algas ao estímulo do acréscimo de nutrientes, haja visto
que o ciclo de vida desses organismos é de cerca de duas semanas (WETZEL,
2001).
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GRÁFICO 13 - PRECIPITAÇÃO ACUMULADA DE 5 DIAS E
CLOROFILA-a

O que se observa é um comportamento oposto de uma variável em
relação à outra, o que pode indicar que maiores volumes de água tendam a exercer
um efeito de diluição e redução das concentrações de fósforo.
Outra variável importante a ser avaliada é a presença de ventos, a qual foi
analisada a partir das médias de ventos registradas em 5 dias. A consideração
desse período de média de ventos busca eventos eólicos que sejam, efetivamente,
capazes de provocar alterações hidrodinâmicas significativas. Também é verificada
a ocorrência desses ventos associados às precipitações, como mostrado no Gráfico
14.
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GRÁFICO 14 - VENTOS
E
PRECIPITAÇÕES
RESERVATÓRIO DE ALAGADOS.

NO

É possível se avaliar que haja uma sazonalidade da ocorrência de ventos,
mas não é possível se avaliar a ocorrência de sazonalidade de precipitações. A
ocorrência de precipitações bem distribuídas ao longo do ano é uma característica
do regime pluviométrico da Região Sul.
Desta forma, há que se verificar se a sazonalidade de ventos tem efeito
sobre a formação de algas pela capacidade de exercer uma turbulência que possa
provocar uma mobilização das frações de fósforo que estejam nos sedimentos e seu
interstício. Essa avaliação é feita no Gráfico 15.
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GRÁFICO 15 - VENTOS MÉDIOS DE 5 DIAS E CLOROFILA-a

Avaliando-se o comportamento das curvas nota-se que há uma
concordância de comportamento relativo entre a ocorrência de ventos mais intensos
e uma maior concentração de clorofila-a. Isso pode ser justificado pela ocorrência de
uma ressuspensão mecânica ao invés de uma ressuspensão química. Essa hipótese
é reforçada pela não ocorrência de estratificação térmica e também pela redução
das concentrações de fósforo total nos sedimentos no período monitorado (Gráfico
9). O Gráfico 15 mostra o comportamento dos ventos e da concentração de clorofilaa no primeiro semestre de 2009, período do monitoramento dos sedimentos.
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GRÁFICO 16 - VENTOS MÉDIOS DE 5 DIAS E CLOROFILA-a
EM 2009.

Esse comportamento entre o vento médio de 5 dias e a concentração de
clorofila-a é corroborada e pode ser justificada em termos da capacidade de
ressuspensão pela análise da tensão de atrito crítica.
Essa ressuspensão não se dá unicamente pelo surgimento de um perfil
de velocidades no reservatório induzido pelo vento, mas também pelo movimento
ondulatório que exerce um efeito de bombeamento sobre os sedimentos e que
acabam por drenar os aportes de fósforo do interior da camada de sedimentos. A
perturbação de cerca de 1 cm da camada de sedimentos e sua ressuspensão, se
consideradas as concentrações registradas em março (20 mg/ kg P.S.) pode
adicionar até 0,045 mg/L na concentração do reservatório, numa hipótese de curto
prazo do fósforo assumir uma natureza conservativa.
O efeito ondulatório é possível de ser alcançado em situações de ventos
constantes como verificado em março desse ano, como mostrado na Figura 53.
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FIGURA 53 -

COLETA EM DIA DE VENTOS INTENSOS NO RESERVATÓRIO DE ALAGADOS (FOTO: AUTOR)

Há que se considerar que o efeito dos ventos no reservatório tende a ser
maior que os valores registrados na estação meteorológica em que foram coletados
os dados apresentados pela presença de um “fetch” (distância livre de
caminhamento do vento). Além disso, a presença dos ventos fortes pode
desenvolver “seiches” (ondulações internas) que agravam o efeito citado efeito de
bombeamento e ressuspensão.
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7

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

O presente trabalho traz algumas discussões interessantes ao processo
de monitoramento e gestão de reservatórios de abastecimento e geração. O correto
entendimento do comportamento desses ambientes às agressões que sofrem tem
importantes benefícios na manutenção da sua qualidade e função. O monitoramento
convencional que vem sendo realizado ajuda nessa compreensão, porém há uma
dinâmica mais complexa que muitas vezes não é perfeitamente entendida nesse
processo. Com respeito ao fósforo, a complexidade dessa dinâmica envolve diversos
mecanismos de deposição e ressuspensão das quantidades afluentes além de
possuir uma forte interação com a biomassa existente. Uma vez que as afluências
de fósforo são, praticamente, constantes e que as defluências também são
constantes e ligeiramente inferiores, entende-se que haja uma retenção de fósforo
que é convertido em biomassa ou é depositado no fundo do reservatório, podendo
voltar à coluna de água em certas situações.
No caso do reservatório de Alagados os mecanismos que condicionam a
existência da ressuspensão química não se confirmaram e o fundo plenamente
aerado deveria ser responsável pela captura do fosfato disponível em associação
com íons metálicos como ferro, manganês, alumínio e cálcio, principalmente. As
análises das concentrações de fósforo nos sedimentos indicam uma tendência de
dissociação dos elementos minerais e da água intersticial, mesmo que as avaliações
dessas frações careçam de uma melhor investigação analítica.
Assim, a hipótese de uma ressuspensão por ação mecânica é uma
hipótese plausível uma vez que as profundidades não são suficientes para que a
turbulência provocada pelo vento seja dissipada na coluna de água antes de atingir
o fundo, como no caso da mistura vertical e a não formação da estratificação
térmica. Entende-se que ainda pode haver energia para criar uma perturbação na
camada de sedimentosmica suficiente para arrastar os sedimentos depositados e
romper a microzona oxidada de modo similar ao exercido por organismos que
habitam o bentos. Entretanto, a ação mecânica induzida pela turbulência gerada
pelos ventos é muito mais significativa e capaz de ressuspender partículas finas com
fósforo adsorvido, bem como bombear e movimentar a água intersticial, dada a
porosidade dos sedimentos no local das amostragens (a fração de peso de água
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está entre 60 e 80% do peso total das amostras). Dada a intermitência da ação dos
ventos em termos de intensidade e frequência, entende-se que a ressuspensão é
seletiva como em um caso clássico de transporte de sedimentos, onde há uma
gradação progressiva dos diâmetros com a profundidade. Isso se verificou nos
ensaios granulométricos do perfil da amostra.
Um fato a se ressaltar é a tendência crescente das concentrações de
clorofila-a no reservatório. Como nessas situações, normalmente, o fósforo é o fator
limitante isso indica que há um consequente aumento da disponibilidade desse
elemento que não é identificada pelas concentrações afluentes. Desta forma,
melhorar a compreensão dessa dinâmica implica em se ter maior conhecimento das
chances de florações indesejáveis e que comprometam a operação da captação de
água e a geração hidrelétrica. Vale a pena salientar que o enriquecimento
progressivo de nutrientes no ambiente e a ocorrência de ventos extremos pode ser
responsável pela ressuspensão de maiores quantidades de fósforo podendo resultar
em um processo eutrófico descontrolado e que provoque a mortandade de peixes
pela ocorrência de anóxia noturna. A natureza aleatória dos dados climáticos pode
favorecer esses surtos de enriquecimento e culminar em uma situação de colapso.
Em relação ao processo de monitoramento das águas superficiais, não é
possível se capturar, efetivamente, como as mudanças de uso do solo na bacia
poderão alterar os níveis tróficos futuros. Não se tem o controle de todas as
principais afluências e é preciso realizar a coleta das amostras de água no rio
Pitangui e não no Arroio da Encrenca. Também é necessária uma melhor avaliação
das afluências da margem direita do reservatório, principalmente o rio Jotuba, que
possui uma área de drenagem significativa. A avaliação dessas principais afluências
somadas aos aportes de carga difusa nas margens do reservatório poderá indicar as
cargas reais afluentes ao reservatório e, com isso, melhorar os prognósticos sobre
as chances de eutrofização.
Como recomendações que permitam a melhoria da compreensão da
dinâmica do fósforo no reservatório têm-se:
•

Estabelecer um processo de monitoramento melhor distribuído em
termos de área e de tempo, que permita detectar os efeitos
relativos às alterações no uso do solo que tenham implicações
sobre a dinâmica de nutrientes, principalmente o fósforo;
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•

Verificar a possibilidade de implantação de modelos de balanço de
nutrientes e avaliação de níveis tróficos para que se possa antever
efeitos indesejáveis mediante a variação das cargas afluentes. Os
modelos FLUX e BATHTUB do U.S. Corps of Engineers (WALKER,
1996) podem fornecer bons prognósticos sem grandes esforços de
calibração (VEIGA, 2001).

Em relação ao processo de amostragem de sedimentos, especificamente,
entende-se que este pode ser um importante elemento de monitoramento da
qualidade da água, já que os sedimentos são uma importante forma de
armazenamento de poluentes e nutrientes afluentes ao reservatório. Assim, como
recomendações específicas do processo de monitoramento das frações de fósforo
nos sedimentos, têm-se:
•

Que o acompanhamento das concentrações dos sedimentos seja
incorporado ao processo de monitoramento, não só para o fósforo,
mas também para outros elementos, haja visto que a bacia possui
grande atividade agrícola e o pode sofrer outros tipos de
agressões;

•

Que haja uma seleção criteriosa do método de extração seqüencial
das frações de fósforo e a capacitação de analistas de modo a
minimizar os erros de análise e se identificar com segurança os
aportes de fósforo;

•

Além das análises de qualidade dos sedimentos coletadas, realizar
outros ensaios sobre a granulometria do material e seus índices
físicos. Uma avaliação qualitativa das camadas pode ser realizada
com o intuito de se conhecer a natureza das camadas e o histórico
de deposição;

•

Integrar as ações de Monitoramento, Estudos do Núcleo de
Estudos Ambientais – NUCLEAM e iniciativas acadêmicas para a
melhoria do entendimento do comportamento limnológico do
reservatório.
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