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RESUMO 

 

 

A demanda pelo uso dos recursos hídricos tem aumentado gradativamente e com isso, os 

efeitos das atividades antrópicas nos corpos d’água. As águas do rio Claro, no estado de 

Goiás, vêm apresentando um aproveitamento para a geração de energia hidroelétrica, entre as 

cidades de Jataí, Caçu e Cachoeira Alta, a partir da construção de empreendimentos hidraulicos. 

Com isso surge a importância de se desenvolver medidas mitigadoras em relação à qualidade 

das águas e assoreamento dos reservatórios, para que todos os investimentos não sejam 

perdidos, pois os recursos hídricos têm um valor inestimável para o ambiente, além de 

indispensáveis para o desenvolvimento econômico, politico e social. Com base nisso o 

presente trabalho visou realizar o enquadramento do corpo d’água e avaliar a qualidade na 

área do reservatório da Usina Hidrelétrica (UHE) Foz do Rio Claro por meio de parâmetros 

limnológicos. Os parâmetros avaliados foram: Temperatura da água (T), Oxigênio Dissolvido 

(OD), Total de Sólidos Dissolvidos (TDS), Clorofila_a (CHL); Fósforo Total (PT), 

Transparência de Secchi (transp) e Turbidez (turb). Foram definidos vinte e três pontos de 

amostragem ao longo do eixo longitudinal do reservatório de modo a abranger todos os 

compartimentos aquáticos (trecho rio, transição e lago). O enquadramento das águas do 

reservatório foi definido de acordo com a resolução CONAMA 357/2005. O estado trófico 

das águas foi avaliado a partir do Índice de Estado Trófico (IET). As coletas de amostras de 

água foram realizadas em quatro períodos, com intervalo de seis meses, abrangendo períodos 

climáticos distintos do Cerrado brasileiro. De acordo com os dados avaliados em relação à 

resolução CONAMA 357/2005, os parâmetros OD e PT apresentaram valores que 

enquadraram as águas nas classes 3 e 4 no período chuvoso. Com base nos dados o TDS, 

CHL e Turb, as águas do reservatório se enquadram entre as classes 1 e 2. Foi possível 

detectar para o Reservatório de Foz do Rio Claro um nível de eutrofização elevado. Com base 

nos dados para os parâmetros do IET a CHL foi classificada como supereutrófica, o fósforo 

como oligomesotrófico, o Secchi apresentou-se variado, o IET para janeiro de 2013 

mesoeutrófico, janeiro de 2014 eutrófico e oligomesotrófico e julho de 2013 mesoeutrófico, e 

agosto de 2014 ultraoligotrófico, oligotrófico e mesotrófico. Sendo verificado que os períodos 

não apresentaram relação entre si. Para as coletas realizadas em janeiro, possívelmente pela 

influência da precipitação na bacia que acaba carreando uma maior carga de nutrientes para as 

águas do reservatório, enquanto que nas coletas realizadas em julho 2013 e agosto de 2014, as 

águas podem ser classificadas entre ultraoligotrófica e mesotrófica. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Reservatório, Eutrofização, Recursos Hídricos, Bacia Hidrográfica. 
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ABSTRACT 

 

 

SPATIO-TEMPORAL ANALYSIS OF THE QUALITY OF SURFACE WATER AND 

ASSESSMENT OF THE TROPHIC STATE OF THE RESERVOIR FOZ DO RIO 

CLARO (BRAZIL) 

 

 

The demand for the use of water resources has gradually increased and with that, the effects 

of human activities on water bodies. The waters of the river course in the state of Goiás, are 

having a use for the generation of hydroelectric power, between the cities of Jataí, Caçu e 

Cachoeira Alta, From the construction of hydraulic projects. With this comes the importance 

of developing mitigation measures in relation to water quality and siltation of reservoirs, So 

that all investments are not lost, because the water is of vital importance to the environment, 

and essential for the economic, political and social development. On this basis the present 

work aimed to carry out the body's water framework and evaluate the quality in the area of the 

hydroelectric plant reservoir (UHE) Foz do Rio Claro by limnological parameters. The 

parameters evaluated were: Water temperature (T), Dissolved Oxygen (DO), Total Dissolved 

Solids (TDS), Chlorophyll_a (CHL); Total phosphorus (TP), Secchi transparency (Airborne) 

and Turbidity (turb). Twenty-three sampling points along the longitudinal axis of the well to 

cover all water compartments were defined (river stretch, transition and lake). The framework 

of the reservoir water was established in accordance with Resolution CONAMA 357/2005. 

The trophic status of waters was evaluated from the Trophic State Index (IET) The collection 

of water samples were taken in four periods, with an interval of six months, covering different 

climatic periods of the Brazilian Cerrado. According to the data evaluated for CONAMA 

Resolution 357/2005, the OD and PT parameters showed values which framed the waters in 

classes 3 and 4 in rainy season. Based on data TDS, CHL and Turb, the waters of the reservoir 

fall between classes 1 and 2. It was possible to detect reservoir Foz do Rio Claro a high level 

of eutrophication. Based on data for the IET parameters CHL was classified as supereutrófica, 

phosphorus as oligomesotrófico, the Secchi was presented varied, the EIT for January 2013 

mesoeutrófico, January 2014 eutrophic and oligomesotrófico and July 2013 mesoeutrófico, 

and August 2014 ultraoligotrófico, oligotrophic and mesotrophic. Being satisfied that the 

periods presented not related. For the assessment carried out in January, possibly by the 

influence of precipitation in the basin that has just hustling increased nutrient load to the 

waters of the reservoir, while in samples taken in July 2013 and August 2014, the waters can 

be classified between ultraoligotrófica and mesotrophic. 

 

Keywords; Reservoir, Eutrophication, Water Resources, Watershed 
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1  INTRODUÇÃO 

O processo de antropização nas bacias hidrográficas a partir do aumento das atividades 

humanas, tem se tornado cada vez mais impactante em relação à qualidade das águas. O uso 

do solo é um importante fator que contribui para a degradação e acelera o processo de 

eutrofização de rios, lagos e reservatórios. Deste modo à deterioração da qualidade da água 

pode ser resultado dos fatores naturais de uma bacia hidrográfica, ou de diferentes usos da 

terra e a pressão antrópica sobre os ambientes aquáticos. 

Derisio (2007) define a qualidade das águas como um conjunto de características de 

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

devendo estar dentro de certos limites ou padrões previsto na legislação vigente para que estes 

possam ser viabilizados. 

De acordo com Esteves (1998) a eutrofização representa o aumento da concentração 

de nutrientes, principalmente fósforo e nitrogênio nos ecossistemas aquáticos, que tem como 

consequência o aumento de suas produtividades, levando ao crescimento excessivo das 

plantas aquáticas, com consequente desequilíbrio do ecossistema aquático e progressiva 

degeneração da qualidade da água dos corpos lênticos. 

Segundo Mota (2006) a eutrofização pode levar a alteração no sabor, no odor, na 

turbidez, na cor da água e redução do oxigênio dissolvido que provoca a mortandade dos 

peixes e outras espécies aquáticas, além da redução da balneabilidade da água. 

De acordo com Lamparelli (2004), o Índice do Estado Trófico (IET) funciona como 

um registro das atividades humanas na bacia hidrográfica, fornecendo subsídios para a 

formulação de planos de manejo e gestão de ecossistemas aquáticos, por meio de estratégias 

que visem à sustentabilidade dos recursos hídricos. O IET tem por objetivo classificar corpos 

hídricos em diferentes graus de trofia, avaliando a qualidade da água quanto ao 

enriquecimento por nutrientes. 

No baixo curso do Rio Claro, o canal apresenta segmentos alternados, protegidos por 

mata ciliar e às vezes fragmentados pela ampliação de pastagens ou lavouras, bem como 

manchas de formações naturais em porte de cerradão. Segundo Lamparelli (2004) os 

principais impactos ambientais encontrados são resultados da prática da pecuária, onde, nos 

locais de dessedentação animal há contaminação da água, locais de solo frágeis, erosões e 

voçorocas; e o avanço dos desmatamentos, visando ao aumento de áreas de monocultura e 
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pecuária que representam a maior ameaça aos ecossistemas e fragmentos de vegetação 

remanescentes (EIBHSG, 2005). 

Segundo Wachholz e Cabral (2012) a bacia hidrográfica apresenta o uso antrópico 

intenso com áreas agrícolas (cultivo da cana-de-açúcar, milho e soja) e pecuária (criação de 

gado). A eliminação de efluentes domésticos e industriais pode estar ocorrendo nas cidades de 

Aparecida do Rio Doce, Jataí, Caçu e Cachoeira Alta. Essas condições também podem estar 

modificando a dinâmica dos rios e reservatórios, pelo aumento da poluição pontual e difusa 

que as atividades antrópicas proporcionam. 

A UHE (Usina Hidroelétrica) Foz do Rio Claro é a que se localiza mais próxima à foz 

do Rio Paranaíba. As usinas instaladas no curso do Rio Claro funcionam com o efeito cascata 

e com isso UHE Foz do rio Claro recebe as águas provenientes das usinas hidrelétricas, Jataí, 

Irara, Caçu e Barra dos Coqueiros que estão a montante, e também é influenciada pela 

pecuária e o uso de agrotóxicos nas lavouras, como o lançamento de efluentes doméstico e 

indústrias das cidades próximas. 

O reservatório da UHE Foz do Rio Claro foi avaliado nesta pesquisa em decorrência 

dos problemas ambientais na bacia hidrográfica. A fim de se detectar os problemas ambientais 

em relação à qualidade da água do reservatório da UHE Foz do Rio Claro, foram realizados 

quatro trabalhos de campo para coleta de água em períodos distintos que correspondam ao 

período chuvoso (Outubro a Março) e não chuvoso (Abril a Setembro) do cerrado brasileiro, 

entre julho de 2013 e janeiro de 2014. 

Os parâmetros avaliados foram: Clorofila “a” (CHL), Fósforo total, Transparência 

com disco de Secchi (SEC), Oxigênio dissolvido (OD), Temperatura (T), Turbidez (Turb) e 

Total de sólidos dissolvidos (TDS). 

Os procedimentos metodológicos adotados consistiram no uso do IETs proposto por 

Carlson (1977) adaptado por Lamparelli (2004), para ambiente tropical utilizando-se SEC, PT 

e CHL para rios e reservatórios. 

Para os parâmetros de qualidade da água realizou-se a análise da OD, Turb, PT, CHL, 

T e TDS com base na Resolução CONAMA nº357 (2005), que estabelece limites individuais para 

cada substância em cada classe, como a Portaria nº518 (2004), do Ministério do Meio Ambiente 

para padrão de potabilidade da água ao abastecimento público. 
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O presente trabalho teve por objetivo geral avaliar a qualidade das águas superficiais e o 

estado trófico do reservatório da UHE Foz do Rio Claro. Para obter sucesso em relação ao 

objetivo geral, foram propostos os seguintes objetivos específicos: 

 Realizar a avaliação da qualidade das águas de acordo com resolução Conama 

357/2005; 

 Identificar os tipos de compartimentos (Rio, Transição e Lago) no reservatório; 

 Caracterizar e avaliar as relações existentes entre as variáveis limnológicas a 

partir de estatística descritiva. 

A dissertação foi dividida em tópicos no item referencial teórico, realizou-se um 

levantamento bibliográfico sobre o tema abordado na dissertação. No item referente à 

localização da área de estudo, além da localização do objeto de estudo, foi realizada a 

descrição de alguns fatores fisiográficos como: geologia, geomorfologia, pedologia, clima e 

uso da terra. No item procedimentos metodológicos foram descritas as metodologias e 

equipamentos utilizados na pesquisa. Na discussão dos dados a partir dos resultados obtidos, 

foi realizado o enquadramento das classes das águas a partir da resolução CONAMA 

357/2005, classificar as águas quanto ao nível trófico de acordo com a proposta de Lamparelli 

(2004), realização da compartimentação do reservatório segundo a proposta de Kimmel et. al. 

(1990) e verificação da correlação entre os parâmetros avaliados a partir de análise estatística. 

No item considerações finais, apresentou-se as conclusões em relação ao estudo realizado e 

possíveis sugestões para a realização de medidas mitigadoras para os impactos que as águas 

da UHE Foz do Rio Claro estão sofrendo e toda a bibliografia utilizada para o 

desenvolvimento da dissertação foi descrita no item referências. 
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2   REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Empreendimentos Hidráulicos 

Segundo Branco e Rocha (1977), a construção de represas representa, de um lado, o 

progresso através da produção de energia elétrica, e abastecimento de água potável, irrigação, 

regularização da vazão dos rios, possibilitando o controle de enchentes, mas que traz como 

consequência, uma serie de alterações de caráter hidrológico, com repercussões climáticas e 

ecológicas, afetando a fauna e a flora, aquática e terrestre. Além disso, o próprio crescimento 

populacional e industrial tem favorecido com aumento do suprimento de energia e de água, 

levando a produção de maiores volumes de esgotos domésticos e resíduos industriais 

poluidores. 

Segundo Agostinho et al., (2007), as represas artificiais são obras de engenharia que 

tem sido construídas a aproximadamente 5.000 anos, de acordo com levantamentos realizados 

no Oriente Médio e Ásia. No inicio do século XX surgiram centenas de grandes reservatórios 

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

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

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

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

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

Esteves (1998) relata que no Brasil, as represas e açudes formados, principalmente, por 

represamento de rios, têm como objetivos o abastecimento de água, regularização de cursos, 

geração de energia elétrica, irrigação, navegação e recreação, entre outros. 

De acordo com dados de Bermann (2004), as centrais hidrelétricas construídas até 2004, 

inundaram, aproximadamente, 34.000 km
2
 de terras para a formação dos reservatórios, 

provocando a expulsão – ou “deslocamento compulsório” – de aproximadamente 200 mil 

famílias, gerando impactos sociais, particularmente com relação às populações ribeirinhas, 

atingidas pelas obras de implantação das centrais hidrelétricas, onde a formação do 

reservatório determina uma perspectiva de perda irreversível das condições de produção e 

reprodução social desses grupos. 
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No Brasil, as décadas de 60 e 70 podem ser consideradas o período de grandes 

construções de empreendimentos hidráulicos, principalmente para fins de produção de 

hidroeletricidade e abastecimento humano (TUNDISI, 2007). Muitos destes empreendimentos 

estão em atividades, produzindo inúmeros benefícios e impactos ambientais locais e regionais. 

Segundo Bermann (2004), os problemas de natureza físico-química e biológica, 

decorrentes da implantação e operação de hidroelétricas, transformam sistemas fluviais em 

lacustres, ambientes lóticos em lênticos, interferindo diretamente no ecossistema da região 

onde estas são implantadas.  

A construção de empreendimentos hidráulicos, nos ambientes lóticos, tem 

proporcionado diferentes tipos de impactos no sistema aquático. Um dos mais importantes 

impactos qualitativos e quantitativos em rios, lagos e represas é o da eutrofização, que afeta, 

com maior ou menor intensidade, praticamente todos os ecossistemas aquáticos continentais, 

(TUNDISI E MATSUMURA-TUNDISI, 2008). Para Lopes (2007) sistemas lacustres são 

ambientes lênticos, como por exemplo, lagos, represas, lagoas e pântanos, lêntico trata se de 

um ambiente com água parada, assim as massas de água não apresentam velocidade de 

escoamento, ou velocidade mínima. 

Segundo Santos et al (1999), a questão maior da exploração dos recursos naturais, 

principalmente nos países em desenvolvimento, está focada, fundamentalmente, no 

suprimento e utilização da água com múltiplos propósitos, especialmente, como fonte de 

geração de energia, e o Brasil não está fora deste contexto. 

A geração de energia elétrica no Brasil é um dos principais usos dos recursos hídricos 

(FIGUEIREDO, 2002). O crescimento populacional e econômico do país resultou no aumento 

da demanda energética, doméstica e industrial, nas últimas décadas, levando à exploração do 

potencial hidrelétrico de rios localizados em regiões com relevo acidentado. 

Wachholz (2012) destaca que nos últimos anos a principal base energética brasileira é a 

partir de aproveitamento da energia potencial dos rios. Após o aproveitamento quase total dos 

rios da região Sudeste e Sul do país, atualmente a expansão está ocorrendo para as regiões 

Norte e Centro-Oeste. 

Tundisi, Matsmura-Tundisi e Rocha (2006), destacam que as principais bacias 

hidrográficas brasileiras estão reguladas pela construção de reservatórios isoladamente ou até 

mesmo em cascata, provocando impactos quantitativos e qualitativos. 
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Segundo Antonello (2006) por ser um dos poucos países que possuem numerosos rios 

com potencial de aproveitamento hidrelétrico, é compreensível que o Brasil tenha implantado 

um parque gerador de energia elétrica de base predominantemente hídrica, sendo um dos 

maiores do mundo, em termos absolutos e relativos. Atualmente, as usinas hidroelétricas dão 

sustentação ao desenvolvimento nacional e ao parque industrial brasileiro, respondendo, nos 

últimos anos, por quase 97% do total de energia gerada no País, tornando-se altamente 

dependente da energia hídrica (REBOUÇAS et al., 2002). 

Ward e Stanford, (1983), Barbosa et al., (1999); Serafim-Junior, (2002) destacam que 

a construção de reservatórios em cascatas são representados por uma serie de barragens 

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

alterando, dessa forma, os critérios básicos do conceito de rio continuo, esse tipo de 

construção causam alterações sobre a heterogeneidade térmica, conectividade, matéria 

orgânica particulada, entre outras características, alterando principalmente a biodiversidade 

local. 

Conforme Tundisi, (2006), a construção de reservatórios em cascata é uma realidade no 

Estado de São Paulo, e tem se tornado modelo de pretensão dos novos empreendimentos, 

como o que vem ocorrendo para o rio Claro (Goiás) que já conta com três UHEs e duas PCHs 

e com previsão de construção de mais duas UHEs. Esses tipos de empreendimentos 

ocasionam alterações na quantidade e qualidade da água, tanto a jusante, como a montante 

destes setores represados. 

2.3 Qualidade da Água 

Conforme Branco e Rocha (1977), o termo qualidade das águas pode ser empregado de 

vários sentidos, mas, alguns principais podem ser propriedade ou característica; mérito, grau 

ou valor. No exemplo, “a água é líquida”, refere-se a sua propriedade ou característica em 

qualquer finalidade, mas, se a água é de má ou boa qualidade, refere-se ao seu mérito ou 

valor. 

Quanto a qualidade da água Gonçalves et al. (2005) define que estão relacionadas ao 

tipo de uso e envolve a avaliação da suas condições físicas, químicas e biológicas, 
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relacionando-se à sua potencialidade, quanto a causar dano à saúde humana e ao sistema 

aquático. 

Podendo ser definida segundo Derisio (2007) como um conjunto de características de 

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

devendo estar dentro de certos limites ou padrões previstos na legislação vigente para que 

estes possam ser viabilizados. 

Macedo e Tavares (2010) destacam que os corpos de água são utilizados de várias 

maneiras e diversos fins, como abastecimento de água, irrigação de lavouras, lazer e despejo 

de águas residuais brutas, sendo a eutrofização uma das principais modificações provocadas 

pelo homem, geralmente pelo aporte excessivo de nutrientes nos ambientes aquáticos. 

Entre estes fatores antrópicos a qualidade da água pode ser afetada também por origem 

climática (vento, insolação, precipitação, temperatura) e de origem do manancial (rios, lagos 

ou águas subterrâneas), pelas características dos mananciais (solo, vegetação de borda, 

tamanho e forma, espécies de seres vivos presentes (CARVALHO, 2008)). 

Segundo Agencia Nacional das Águas (ANA 2005, 2012) o monitoramento e a 

avaliação da qualidade das aguas superficiais e subterrâneas são fatores primordiais para a 

adequada gestão dos recursos hídricos, permitindo a caracterização e a analise de tendências e 

prospecções de cenários em bacias hidrográficas, sendo essenciais para garantir a execução 

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

cobrança e enquadramento dos cursos d’água. 

Em decorrência da preocupação com a qualidade da água, bem como o aumento no 

consumo, o poder público criou e aprovou em 8 de janeiro de 1997, a Lei Federal n.º 9.433, 

que Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, criando o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 

1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. (BRASIL, 1997). A Lei 

Federal n.º 9.433, tem como uma das suas metas a gestão dos recursos hídricos, em âmbito 

nacional, sendo implantados mecanismos que possibilitem tornar este recurso acessível, em 

quantidade e qualidade, a toda a sociedade brasileira. 

Os órgãos responsáveis pela regulamentação e deliberação dos corpos d’água no Brasil 

são a ANA e Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Para isto foi promulgada 

em 17 de Março de 2005 a Resolução CONAMA 357, que “considera que a saúde e o bem-
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estar humano, bem como o equilíbrio ecológico aquático, não devem ser afetados pela 

deterioração da qualidade das águas”. 

A resolução CONAMA 357/2005 foi criada para que fossem adequados padrões para a 

potabilidade da água para ser utilizadas para o abastecimento público, desde que passem por 

tratamento, após simples desinfecção, remoção ou inativação de organismos potencialmente 

patogênicos, além de apresentar condições de qualidade de corpos d’água, num determinado 

momento, em termos dos usos aceitáveis, com segurança adequada, frente às classes de 

qualidade. 

Atualmente, a resolução considera 13 classes de qualidade de águas, sendo 5 para águas 

doces, 4 para águas salobras e 4 para águas salinas, englobando as classes especiais. De acordo 

com a resolução CONAMA 357/2005, Art. 2
o
 são adotadas as seguintes definições: 

I - aguas doces: aguas com salinidade igual ou inferior a 0,5 ‰; 

II - aguas salobras: aguas com salinidade superior a 0,5 ‰ e inferior a 30 ‰; 

III - aguas salinas: aguas com salinidade igual ou superior a 30 ‰; 

A resolução CONAMA nº357/05 estabelece padrões de qualidade da água doce onde cada 

um apresenta seu limite para cada classe. Com base nestes padrões da resolução CONAMA 

357/ 2005 foram adotadas definições de qualificação das águas doces, sendo descritas na 

(Tabela 1) nesta pesquisa considerou os padrões em destaque. 

Segundo Porto et al. (1991) a natureza dos problemas de qualidade da água em 

reservatórios (ecossistemas intermediários) difere substancialmente dos problemas 

equivalentes nos rios, lagos e estuários. Ainda que na maior parte das situações os elementos 

que venham a contribuir para a existência dos problemas possam ser os mesmos, a escala 

temporal-espacial dos fenômenos que ocorrem naqueles corpos de água são distintas das 

escalas de rios e estuários. Como consequência, os processos físicos, químicos e biológicos 

apresentam características, intensidades e importâncias também bastante diferenciadas. 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

Tabela 1 - Definições da qualificação das classes 1, 2, 3 e 4 de águas doces, segundo a Resolução 

CONAMA 357/2005. 

 
Classe especial águas 

destinadas: 

Classe 1 águas 

destinadas: 

Classe 2 - águas 

destinadas: 

Classe 3 - águas 

destinadas: 

Classe 4 - águas 

destinadas: 

Ao abastecimento 

para consumo 

humano, com 

desinfecção;  

 

Ao abastecimento 

para consumo 

humano, apos 

tratamento 

simplificado; à 

proteção das 

comunidades 

aquáticas;  

Ao abastecimento 

para consumo 

humano, apos 

tratamento 

convencional;  

 

Ao abastecimento 

para consumo 

humano, apos 

tratamento 

convencional ou 

avançado;  

 

À navegação e;  

 

À harmonia 

paisagística.  

 

A preservação do 

equilíbrio natural das 

comunidades 

aquáticas; e, 

À recreação de 

contato primário, 

tais como natação, 

esqui aquático e 

mergulho, 

conforme.  

À proteção das 

comunidades 

aquáticas;  

 

À irrigação de 

culturas arbóreas, 

cerealíferas e 

forrageiras;  

 

 

 Resolução 

CONAMA nº 274, 

de 2000;  

   

A preservação dos 

ambientes aquáticos 

em unidades de 

conservação de 

proteção integral.  

 

À irrigação de 

hortaliças que são 

consumidas cruas e 

de frutas que se 

desenvolvam rentes 

ao solo e que sejam 

ingeridas cruas sem 

remoção de 

película; e.  

 

À recreação de 

contato primário, 

tais como natação, 

esqui aquático e 

mergulho, 

conforme 

Resolução 

CONAMA nº 274, 

de 2000;  

 

À pesca amadora;  

 

 

 À proteção das 

comunidades 

aquáticas em Terras 

Indígenas.  

 

À irrigação de 

hortaliças, plantas 

frutíferas e de 

parques, jardins, 

campos de esporte e 

lazer, com os quais 

o publico possa vir 

a ter contato direto; 

e.  

Á aquicultura e a 

atividade de pesca.  

À recreação de 

contato secundário; 

e.  

À dessedentação 

de animais.  

 

 

Fonte: Adaptado de CONAMA 357/05. 

 

Conforme Wolfgang, et al (1990) todos os rios tendem a atingir um equilíbrio dinâmico 

entre a sua descarga, velocidade média, carga sedimentar e a morfologia de seu leito. A 

combinação destes fatores constitui a geometria hidráulica do rio. 

Para Leopold e Maddock (1953) plantas e animais aquáticos são adaptados a estas 

condições específicas. O represamento de um rio significa uma interrupção de um sistema 
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aberto e de transporte por um sistema mais fechado e de acumulação. Consequentemente, a 

construção de uma represa representa um impacto fundamental para a geometria hidráulica de 

um rio, resultando em fortes modificações hidrológicas, hidroquímicas e hidrobiológicas, que 

não somente afetam a área do próprio reservatório, mas também a área a montante da represa, 

podendo causar danos no lençol freático, erosão, na biota, até a área a jusante. 

3 VARIÁVEIS LIMNOLÓGICAS  

As variáveis limnológicas consideradas para analise de qualidade da água (OD, Turb, TDS, 

CHL, Temp, PT,) as quais serão descritas e avaliadas neste trabalho. 

3.1 Oxigênio Dissolvido (OD) 

  Segundo a CETESB, (2010) e Esteves, (1998) o OD é um dos gases mais importantes 

na dinâmica e na caracterização de ecossistemas aquáticos, por estar envolvida em 

praticamente todos os processos químicos e biológicos, sua medição é de extrema importância 

para o controle dos níveis de poluição das águas, indicando o grau de poluição por matéria 

orgânica e o consumo no processo de degradação de compostos orgânicos. 

Esteves (1998) destaca ainda que a atmosfera e a fotossíntese são as principais fontes de 

oxigênio para as águas fluviais. Por outro lado, as perdas de oxigênio se devem ao consumo 

pela decomposição da matéria orgânica, trocas para a atmosfera, respiração de organismos 

aquáticos e oxidação de íons metálicos. 

Quanto à origem do OD Dourado (2010) ainda destaca que sua origem pode ter duas 

fontes, a primeira delas é do oxigênio da atmosfera dissolvido diretamente, e outra forma é do 

oxigênio proveniente da fotossíntese de plantas aquáticas. O OD é um dos parâmetros mais 

importantes no que diz respeito ao controle de poluição das águas e é utilizado para controlar 

processos de aeração. 

 Para a qualidade da água Mustapha (2008) afirma que OD é um importante indicador 

de seu estado ecológico, e da produtividade e saúde de um reservatório. Isto é devido à sua 

importância como um gás respiratório, e a sua utilização em reações químicas e biológicas. 
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Sua determinação segundo Von Sperling, (1996) é de grande importância para que se 

avaliem as condições dos corpos d’ água para que se detectem os impactos ambientais, por 

exemplo, eutrofização. O oxigênio dissolvido é o principal parâmetro de caracterização dos 

efeitos da poluição das águas por despejos orgânicos. 

 Von Sperling (2005) destaca ainda a importância da analise do oxigênio dissolvido para 

determinar o grau de poluição e de autodepuração em cursos d’ água, pois sua medição é 

simples e seu teor pode ser expresso em concentrações quantificáveis e passiveis de 

modelagem matemática. 

Segundo Canholi et al. (1981) quando ocorre a inundação de vegetação verifica se uma 

redução do oxigênio dissolvido, em curto espaço de tempo; liberação de nutrientes na água, 

com risco de eutrofização do reservatório. 

Branco (1971) realizou dois estudos que mostram a importância de uma limpeza 

adequada do terreno, sobre o qual se formará a represa, antes do recebimento das primeiras 

águas. O primeiro refere-se à construção do reservatório do Cabuçu, para abastecimento de 

água de São Paulo, em 1907. A ausência de uma limpeza efetiva na área de inundação 

ocasionou uma sensível degradação na qualidade da água do reservatório, que impossibilitou 

a utilização deste manancial durante vários anos. O segundo ocorreu com o fechamento da 

barragem de Ribeirão do Campo, em 1962, na bacia do Alto Tietê, São Paulo. 

Uma das preocupações quanto a não retirada da vegetação antes do enchimento de um 

reservatório segundo Rosa, Sigaud e Rovere (1995) é a perda de qualidade da água um dos 

principais problemas provocados pela decomposição da vegetação dentro do reservatório, 

pois, na maioria das vezes, a água no fundo do lago fica anóxica, criando condições para 

reações químicas e gerando compostos com efeitos nocivos para os interesses humanos, tais 

como ácido sulfúrico, metano e metil-mercúrio. 

Lamparelli (2004) realizou uma comparação em seu trabalho dos valores encontrados 

em OD em rios e reservatórios e pode observar que apesar de ambientes de rios possibilitarem 

uma maior oxigenação da água em seus cursos, pode verificar que os valores são 

significativamente maiores em reservatórios, podendo associar esse resultado a presença de 

fitoplâncton e a produção de oxigênio durante o processo fotossintético, e também pode ser 

devido ao material orgânico que provem de esgotos que consome o oxigênio nesses 

ambientes. 
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Paro (1981) destaca ainda que a condição de ausência de oxigênio na zona do 

hipolimnium é bastante prejudicial, quando a tomada d'água de um reservatório de 

abastecimento está localizada nesta região. 

 

3.2 Turbidez da Água (Turb) 

Segundo Esteves, (1998) turb da água é a medida de sua capacidade em dispersar a 

radiação. Quantitativamente, este fenômeno pode ser expresso em termos de coeficiente de 

dispersão ou alguma unidade empírica, como a turbidez nefelométrica (UNT). De acordo com 

Correia et al. (2008) a turb corresponde a medida da dificuldade de um feixe de luz atravessar 

certa quantidade de água, causada principalmente por matérias sólidas em suspensão (silte, 

argila, colóides, matéria orgânica, etc). 

Conforme Von Sperling (2005) a turb da água confere uma aparência turva à mesma, se 

constitui de sólidos em suspensão, e a origem natural vem de partículas de rocha, argila e 

silte, algas e outros microrganismos, já a origem antropogênica vem de despejos domésticos, 

industriais, microrganismos e erosão, e sua origem antropogênica pode reduzir a penetração 

de luz, prejudicando a fotossíntese. 

Ao contrário da transparência da água, a turbidez reflete de maneira indireta o teor de 

material orgânico e inorgânico em suspensão na água (WETZEL, 2001). 

Quanto a qualidade da água pela turbidez Raposo et al (2009, p.1), destaca que este 

parâmetro é um dos principais, pois é capaz de demonstrar alterações na dinâmica 

hidrossedimentar de uma bacia como consequência da erosão acelerada é a turb. Sendo esta 

muito útil em análises ambientais em bacias hidrográficas, uma vez que é possível associar o 

uso e cobertura do solo a este parâmetro, a fim de se detectar danos nos cursos d’água 

relacionados a atividades humanas por exemplo. 

Quando este parâmetro encontra se elevado segundo a CETESB, (2006) gera a redução 

da fotossíntese da vegetação enraizada submersa e das algas. Gerando uma redução no 

desenvolvimento de plantas podendo impedir a produtividade de peixes. Podendo assim 

considerar que a turbidez tem influencia na comunidade biológica aquática. 
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Um dos maiores causadores da Turb segundo Pavanelli, (2001) é ação das chuvas, que, 

por meio de seus caminhos de escoamento na superfície do solo, carreiam partículas de areia e 

argila. 

Branco (1981) observa que as águas que afluem à represa proveniente dos tributários, da 

drenagem das margens e, também, de despejos industriais e domésticos, carregam sedimentos 

que contribuem para um incremento na quantidade de material em suspensão, ocasionando 

alterações na cor, turbidez e transparência da água armazenada no lago. 

Para Farias (2006) a presença de partículas em suspensão, são os causadores da 

turbidez, ou de substâncias em solução, relativas à cor, podem ocasionar o agravamento da 

poluição. A turbidez limita a penetração de raios solares, restringindo a realização da 

fotossíntese que, por sua vez, reduz a reposição do oxigênio. 

Conforme a Portaria 518/04 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2004), a água potável 

deve estar em conformidade com o padrão de aceitação para consumo humano. Esse 

estabelece valor máximo permitido para turbidez de 5 Unidades Nefelométrica de Turbidez 

(UNT) 

3.3 Total de Sólido Dissolvido (TDS) 

O TDS é a medida da concentração de todos os cátions, ânions e sais resultantes da 

combinação de cátions e ânions que se encontram dissolvidos na água e materiais em 

suspensão (EMBRAPA, 2004). 

Segundo Tundisi e Matsumura Tundisi (2008) o TDS incluem todos os sais presentes na 

água e os componentes não iônicos; compostos orgânicos dissolvidos contribuem para os 

sólidos totais dissolvidos. 

De acordo com a Resolução CONAMA N
0
 357, de 17 de março de 2005 e a portaria nº 

36, 10/01/90, Ministério da Saúde, determina o padrão de potabilidade da água destinada ao 

consumo humano, a concentração de sólidos dissolvidos total deve ficar abaixo de 500 mg/L, 

para corpos de água nas classe 1, 2 e 3. 

Kramer et al (2009) destacam que o TDS são constituintes intemperizados das rochas, 

os quais são transportados em solução química, a carga dissolvida é carregada até a deposição 

quando houver a saturação. 



34 

 

 

Os valores de TDS podem ser influenciados pela decomposição de matéria orgânica no 

rio, resíduos industriais ou esgoto, mas também pode ser originado do processo de 

intemperização e decomposição das rochas ou partículas dos solos.  

Segundo Piveli {S/D}: 

  

Em saneamento, sólidos nas águas correspondem a toda matéria que permanece 

como resíduo, após evaporação, secagem ou calcinação da amostra a uma 

temperatura pré-estabelecida durante um tempo fixado. Em linhas gerais, as 

operações de secagem, calcinação e filtração são as que definem as diversas frações 

de sólidos presentes na água (sólidos totais, em suspensão, dissolvidos, fixos e 

voláteis). Os métodos empregados para a determinação de sólidos são gravimétricos 

(utilizando-se balança analítica ou de precisão), com exceção dos sólidos 

sedimentáveis, cujo método mais comum é o volumétrico (uso do cone Imhoff). 

 

A produção e o transporte dos sólidos em bacias hidrográficas dependem de diversos 

fatores, desde as suas características naturais e antrópicas, como a quantidade, duração e 

intensidade das chuvas, tipo de solo, a geologia, topografia, cobertura e uso da terra, erosão 

das terras, escoamento superficial, características dos sedimentos e condições morfológicas do 

canal (GUIMARÃES, 2009). 

Segundo Macêdo (2001), todas as impurezas da água (exceto os gases dissolvidos) 

contribuem para a carga de sólidos, que por sua vez, podem ser classificados conforme seu 

tamanho e características químicas. 

Segundo Tucci (2000), o ciclo hidrossedimentológico envolve o deslocamento, o 

transporte e o depósito de partículas sólidas presentes na superfície da bacia, sendo este 

intimamente ligado ao ciclo hidrológico. Canais fluviais são abastecidos pelo lento 

escoamento do lençol freático, sendo estes abastecidos por águas pluviais infiltradas no solo 

ou na rocha, ou diretamente pelo escoamento superficial das águas pluviais. Estas formas de 

escoamento podem ser vistas como meio de dissipação de energia da qual a água esta provida, 

ao se deslocar horizontalmente e verticalmente, sob a ação da força gravitacional.  

Nogueira et al. (1999) observaram que os efeitos causados pela alta concentração de 

sólidos são o aumento de nutrientes e sólidos suspensos na coluna d’água, como também a 

diminuição da transparência.  
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3.4 Clorofila “a” (CHL) 

A clorofila a é o pigmento fotossintético presente em todos os organismos 

fitoplanctônicos sejam eucarióticos (algas) ou procarióticos (cianobactérias) utilizado como 

parâmetro de biomassa algal em diversos trabalhos, tanto nos experimentais quanto nas 

caracterizações de ambientes aquáticos e monitoramento da qualidade de água. Um dos 

problemas na determinação da clorofila a é que este pigmento varia na célula fitoplanctônica 

conforme o estado fisiológico e a espécie (KURODA et al. 2005). 

Conforme a CETESB, (2009) a clorofila a é considerada a principal variável indicadora 

de estado trófico dos ambientes aquáticos e também pelo processo de fotossíntese das plantas.  

Segundo Matthiensen, (2000) as florações de cianobactérias são resultantes do 

crescimento exponencial de suas células, favorecidas por alta temperatura, pH elevado, 

disponibilidade de fósforo e nitrogênio inorgânico. 

A Clorofila a é um dos parâmetros utilizados para avaliação da qualidade da água 

Wetzel (1993) considera eutrófico ambientes com valores acima de 10 µg.L
-1  

de clorofila. 

Goodin et al., (1993) destacam que o monitoramento da clorofila, em lagos e 

reservatórios, é particularmente importante, uma vez que é um indicador de condições tróficas 

e indiretamente da presença de fertilizantes, pesticidas e herbicidas. 

Salas e Martino (2001) destacam que é importante adaptar valores limites para os 

nutrientes e também para a clorofila a. Uma vez que para Kelly e Whitton, (1994) a 

concentração de clorofila a é proporcional à concentração de células algais, e estas por sua 

vez, têm crescimento favorecido em ambientes mais ricos em fósforo, é aceitável que se use a 

concentração de clorofila a como um dos indicadores de estado trófico de águas superficiais.  

Segundo Di Bernardo (1995), a presença de algas e/ou cianobactérias em águas 

destinadas ao consumo humano pode trazer efeitos diretos na qualidade da água, tais como: 

aumento de matéria orgânica particulada; aumento de substâncias orgânicas dissolvidas que 

podem conferir odor e sabor à água, serem precursores da formação de compostos organo-

clorados; apresentar toxicidade; incrementar a cor da água; servir de substrato para o 

crescimento de bactérias na estação de tratamento; e contribuir para aumentar a corrosão. 

O aumento de algas em reservatórios segundo Delello (2008), apesar de ter alguns 

benefícios, sua presença também aponta prejuízos, pois pode acarretar a proliferação de tais 
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elementos, como a ocorrência (densidade de biomassa) de macrófitas e algas, de maneira 

descontrolada em reservatórios, o que constitui um problema de importância crescente. 

Entre os problemas acarretados pela eutrofização é a proliferação descontrolada de algas 

que pode gerar prejuízos também para a geração de energia elétrica, pode causar problemas 

para navegação, pode entrar nas turbinas atrapalhando o funcionamento da usina hidrelétrica. 

 A concentração de pigmentos fotossintetizantes é extensivamente utilizada para estimar 

a biomassa de fitoplâncton, e a clorofila a que, estando presente em todas as plantas verdes é 

o indicador mais utilizado para verificação do nível de produção primária (BARROSO e 

LITTLEPLAGE, 1998). 

3.5 Fósforo Total (PT) 

A introdução do fósforo no ambiente pode ocorrer de duas formas conforme Odum, 

(1988), podendo ser fontes naturais ou artificiais sendo estas tanto pontuais como difusas, as 

fontes naturais referem-se a dissolução das rochas e outros depósitos formados em idades 

geológicas passadas, as fontes artificiais podem se destacar as descargas de águas residuárias 

domésticas, industriais, agrícolas. 

Segundo Lamparelli (2004) a importância da avaliação do fósforo é indiscutível, uma 

vez que ele é na maioria dos ambientes o fator limitante para este processo, sendo assim o 

fósforo disponível é um dos fatores mais importantes na regulação da produtividade do 

sistema. 

Esteves (1998) conclui que na maioria das águas continentais o Fósforo é apontado 

como principal responsável pelo processo de eutrofização. Para Boa (2009) a concentração de 

fósforo total pode ser relacionada com estados de trofia de corpos aquáticos, sendo que sua 

concentração deve ser interpretada como potencial de eutrofização. 

Esteves (1998) afirma que a atividade agrícola, por outro lado, pode ser considerada 

como uma das principais fontes de fosfato e nitrogênio para ecossistemas lacustres. 

Quanto aos nutrientes, tanto o fósforo como o nitrogênio são determinantes no processo 

de degradação da água, porém o fósforo é a principal causa do processo de eutrofização 

(PRADO e NOVO, 2006). 
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Conforme Filho et al (2012) modificações no uso e na ocupação da terra de uma bacia 

influenciam diretamente a qualidade química das águas superficiais e sedimentos, seja pela 

disposição inadequada de resíduos sólidos, ou pelo lançamento de cargas orgânicas ricas em 

nutrientes de efluentes domésticos, urbanos ou industriais. Ou, ainda, carreados pela 

lixiviação dos solos em áreas rurais, onde o uso de fertilizantes e pesticidas foi intensificado. 

Atualmente para alguns componentes químicos como o Fósforo, as emissões de origem 

antropogênica superam os valores naturais, visto que este é um elemento presente de forma 

onipresente em vários efluentes de atividades humanas. Dentre estes, o fósforo (PT) é 

considerado por vários autores como um excelente demonstrativo das contribuições 

antropogênicas para os corpos aquáticos, além de ser apontado como fator chave no processo 

de eutrofização das águas doces. 

Conforme Ling e Nyanti Lee (2013) o fósforo é o nutriente limitante em lagos e 

reservatórios causando a eutrofização destes ambientes. No entanto, a entrada antropogênica 

resulta em um aumento na sua concentração e, portanto, tem sido responsável pela 

eutrofização em lagos e reservatórios em diferentes partes do mundo, o que leva a morte de 

peixes. A entrada antrópica inclui os resíduos humanos, restos de comida, resíduos de 

fertilizantes aquiculturas e usado em excesso áreas agrícolas.   

3.6 Visibilidade da Água Disco de Secchi (SEC) 

Conforme Pompêo (1999) o disco de Secchi foi inventado pelo padre italiano Pietro 

Angelo Secchi. Foi utilizado pela primeira vez em 1865, durante suas viagens na nave Papal 

Imaculada Conceição, para medir a transparência da água do Mar Mediterrâneo. Era, na 

época, constituído de um pesado disco de metal preso por uma corda graduada afundado na 

água até seu desaparecimento. Inicialmente foram utilizados discos de diâmetro variável, 

tendo atingido até 2 m. Atualmente são utilizados discos com 20 cm de diâmetro. Este pode 

ser inteiramente branco, como utilizado por muitos grupos de pesquisa no Brasil, ou pode ter 

alternado partes brancas e pretas. Segundo a literatura, este último oferece melhores 

possibilidades de ser contrastado com a água, sendo a profundidade determinada melhor 

relacionada com a transparência da água. 
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Segundo Esteves, (1998) a medida de transparência é obtida ao mergulhar o disco 

branco no lado oposto à sombra do barco, através de uma corda marcada. A profundidade de 

desaparecimento do disco de Secchi é inversamente proporcional à quantidade de compostos 

orgânicos e inorgânicos no caminho óptico. Em outras palavras, a profundidade de 

desaparecimento do disco de Secchi corresponde àquela profundidade na qual a radiação de 

400-740 mm (faixa visível), refletida do disco não é mais visível ao olho humano. A 

profundidade obtida (em metros) é denominada transparência do disco de Secchi ou 

profundidade do disco de Secchi. 

A profundidade do disco de Secchi, na ausência de equipamentos adequados, pode ser 

também utilizada na avaliação da extensão da zona eufótica. Para tanto, multiplica-se o valor 

da profundidade do disco de Secchi pelo fator 2,7, embora frequentemente muitos limnólogos 

brasileiros utilizem o valor 3. O valor obtido é admitido como correspondente a 1% da 

radiação da superfície (ESTEVES, 1998). 

Para Lamparelli (2004), o uso da transparência como indicadora de estado trófico está 

associada a estudos que correlacionam ao aumento da densidade fitoplanctônica a diminuição 

da penetração de luz, por um processo de sombreamento. 

Ribeiro Filho (2006) apontou a chuva como um fator importante no que diz respeito à 

transparência da água no Reservatório de Itaipu, com uma correlação negativa entre ambas 

variáveis, e destacou a importância de medir estes fatores abióticos para estimar a 

produtividade de sistemas aquáticos. 

Segundo Cole (1994) a visibilidade do disco de Secchi é sensível ao numero de 

partículas que absorvem e dispersam a luz, e certos casos a baixa visibilidade pode ser 

resultado de um grande numero de células de algas, e a profundidade de Secchi é 

inversamente relacionada também com a concentração de clorofila a.  

A CETESB (2004) considera que a transparência muitas vezes não é representativa dos 

graus de trofia, uma vez que pode ser afetada pela elevada turbidez decorrente de material 

mineral em suspensão, e não apenas pela densidade de organismos planctônicos, por isso é 

utilizado uma ponderação menor para esse parâmetro que é utilizado também por Lamparelli 

(2004) e nesta pesquisa.  
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3.7 Temperatura da Água (Temp) 

Conforme Carvalho (2008), a qualidade da água é afetada por fatores climáticos 

(vento, insolação, precipitação, temperatura). Em lagos e reservatórios pode ocorrer o 

termoclima, que é a diminuição da temperatura em muitos graus em poucos metros, dividindo 

a parte superior em epilimnio (mais quente) e hipolimnio (mais fria), ocasionando, assim, 

mudança na concentração vertical do oxigênio, alta na superior e muito baixa na inferior. A 

depleção de oxigênio frequentemente ocasiona completa desoxigenação ou anoxia nas regiões 

mais profundas do lago ou dos reservatórios, uma vez que o oxigênio se dissolve muito 

fracamente na água (UNEP-IETC/ILEC/IIE, 2011).  

Para o IAPAR, (2010) a temperatura é um dos fatores mais relevantes para a qualidade 

de água, pois interfere na distribuição de parâmetros físico-químicos, de organismos 

planctônicos na coluna d’água e dos padrões de circulação do ambiente. 

Segundo Kleerekoper (1990) a temperatura das águas naturais varia entre 0 a 50° ou 

superior, nas fontes térmicas e em poças estagnadas ou nas margens rasas de lagoas. Além da 

importante influência física e hidrográfica de grandes consequências biológicas, a temperatura 

tem ainda uma ação direta sobre a distribuição, a periodicidade e a produção de organismos. 

Conforme Esteves (1998) há um fenômeno importante referente à temperatura da 

água, denominado estratificação térmica. Ele ocorre quando as diferenças de temperatura 

geram camadas d’água com densidades diferentes, formando uma barreira física que impede 

que se misturem. Esse tipo de estratificação também provoca a formação de estratificações 

químicas e biológicas Esse processo pode ocasionar alterações na qualidade da água, afetando 

diretamente organismos aquáticos. 

Conforme Von Sperling (1998) no comportamento das massas de água e camadas 

superficiais, durante o verão e os meses mais quentes do ano, a temperatura da camada 

superficial é bem mais elevada que a temperatura do fundo. 

O nitrogênio e o fósforo são apontados como principais nutrientes responsáveis pelo 

processo, no entanto, outros fatores externos como luz e temperatura da água também atuam 

como controladores do fenômeno da eutrofização (TOLEDO et al., 1984; TUNDISI et al., 

1988; WETZEL, 1993; ESTEVES e BARBOSA, 1986). 
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Segundo Nogueira e Matsumara-Tundisi (1994), o processo de eutrofização em 

reservatórios pode ser determinado a partir de diversos fatores, dentre eles a entrada de 

nutrientes, radiação solar incidente, temperatura, vazão, processo de mistura, pastagem por 

predadores, química da água, características morfológicas do corpo d’água e sua localização 

geográfica. 

A temperatura é um parâmetro importante a ser avaliado pela sua influencia direta em 

outros parâmetros, conforme Esteves (1998) temperatura da água apresenta influência sobre 

variáveis como matéria orgânica e oxigênio dissolvido. Em altas temperaturas, a concentração 

de matéria orgânica contribui para o grau de desoxigenação da água desta forma, o aumento 

da temperatura da água provoca diminuição nas concentrações de saturação de oxigênio 

(VON SPERLING, 2006). 

3.8 Eutrofização (IET) 

Conforme Esteves (1998) e Lamparelli (2004) os primeiros estudos sobre a eutrofização 

tiveram inicio com as pesquisas desenvolvidas por Naumann (1919, 1929) e Thienemann 

(1925, 1931) que classificavam os corpos d’água em algum nível trófico que variavam de 

oligotrófico, mesotrófico a eutrófico.  

Carlson (1977) propôs o índice de estado trófico (IET) para se compreender o nível de 

eutrofização das águas. O IET é amplamente utilizado em monitoramento da qualidade da 

água e é baseado na biomassa fitoplanctônica presente em um determinado corpo d’água. Este 

índice adota três variáveis: clorofila a, transparência da água (transparência com disco de 

Secchi) e fósforo total, que estimam independentemente, a biomassa algal. 

O índice de estado trófico segundo Carlson (1977) é adaptado para ambientes 

temperados e em decorrência disso se fez necessário adaptar para ambientes tropicais, então 

Toledo et al (1983 e 1984) e Lamparelli (2014) realizaram adaptações ao índice de Carlson 

criando uma nova classificação para adequação ao clima tropical. 

O IET proposto por Carlson tem sido bem aceito devido à sua simplicidade 

computacional e capacidade de comunicação entre pesquisadores, agências governamentais e 

moradores da comunidade local (Sheela et al., 2010). De acordo com Cheng et al. (2001), 

estas relações empíricas são propriedades locais e as equações para IET(CL) e IET(PT) 
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deverão ser modificadas, quando aplicadas a diferentes ambientes a partir de estudos de 

Carlson. 

Diferentemente do conceito original, no qual a eutrofização é progressiva e inexorável, 

este é um índice dinâmico, sendo que o lagos pode mudar de classificação ao longo do tempo, 

tanto para classes de maior trofia, como para classes de menor trofia. 

A CETESB utilizava para avaliação do estado trófico a metodologia de Toledo et al. 

(1983) que foi desenvolvida para ambientes lênticos e era aplicada para ambientes lóticos, 

com isso Lamparelli (2004) desenvolveu sua pesquisa adaptando a metodologia de Toledo 

para ambientes lóticos, passando assim a ser adotada como método de avaliação e 

classificação de ambientes aquáticos. 

Conforme Esteves (1998) o IET sofreu, ao longo do tempo, consideráveis adaptações, 

mas, sendo calculado sempre em função dos valores de fósforo total, clorofila a e 

transparência da água. 

De acordo com Lamparelli (2004), o IET funciona como um registro das atividades 

humanas na bacia hidrográfica, fornecendo subsídios para a formulação de planos de manejo 

e gestão de ecossistemas aquáticos, por meio de estratégias que visem à sustentabilidade dos 

recursos hídricos, o IET tem por objetivo classificar corpos hídricos em diferentes graus de 

trofia, avaliando a qualidade da água quanto ao enriquecimento por nutrientes. 

Segundo Esteves (1998), a eutrofização artificial/cultural pode ser considerada como 

uma reação em cadeia de causas e efeitos bem evidentes, cuja característica principal é a 

quebra de estabilidade do ecossistema (homeostasia); o ecossistema passa, assim, a produzir 

matéria orgânica acima da sua capacidade de consumir e decompor. 

Os ecossistemas aquáticos sofrem diariamente a ação de uma série de variáveis 

humanas que são capazes de alterar toda a sua dinâmica natural. Silveira (2004) destaca que o 

despejo de efluentes domésticos e agrícolas em rios aumenta a concentração de matéria 

orgânica e de nutrientes, aumentando a disponibilidade de nitrogênio e fósforo, o que leva a 

um aumento da população de microrganismos, podendo gerar eutrofização em reservatórios. 

De acordo com Esteves (1998) a eutrofização representa o aumento da concentração de 

nutrientes, especialmente fósforo e nitrogênio, e algumas das principais influencias são 

decorrentes das descargas de esgotos, presença de gados no entorno do reservatório, e também 

pela erosão hídrica que carreia partículas de solo para o reservatório. Estas podem conter 

nutrientes, que tem como consequência o aumento de suas produtividades, levando ao 
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crescimento excessivo das plantas aquáticas com consequente desequilíbrio do ecossistema 

aquático e progressiva degeneração da qualidade da água dos corpos lênticos. 

Segundo Lamparelli (2004) quando o processo de eutrofização deixa de ser natural, o 

ambiente tende a passar de uma condição oligotrófica para a mesotrófica e finalmente para a 

eutrófica colaborando futuramente para o processo de assoreamento e desaparecimento do 

lago. 

Mustapha (2008) destaca que a eutrofização pode afetar a qualidade da água do 

reservatório, dando origem ao sabor e odor desagradável, as cores da água, e afeta a 

dissolução de outros gases, sobretudo OD, como um resultado da proliferação de algas. 

Esteves (1998) destaca que a eutrofização artificial causada por fatores artificiais é um 

processo que pode tornar um corpo d’água inaproveitável para o abastecimento, a geração de 

energia, e como área de lazer. Quando os nutrientes provêm de efluentes tratados, ou de áreas 

cultivadas, a deterioração do ecossistema lacustre ocorre de maneira mais lenta. 

Tundisi e Matsumura-Tundisi (2008), destacam que a eutrofização pode acarretar em 

uma série de problemas: 

 Anoxia (ausência de oxigênio na água), que provoca mortalidade de peixes e 

invertebrados e produz liberação de gases com odor, muitas das vezes tóxicos (H
2
S e 

CH4); 

 Florescimento de algas e crescimento não controlados de plantas aquáticas, 

principalmente macrofita; 

 Produção de toxinas por algumas espécies de algas tóxicas; 

 Alta concentração de matéria orgânica, as quais, se tratadas com cloro, 

podem produzir substâncias carcinogênicas; 

 Deterioração dos valores recreacionais dos lagos ou represas, em razão da 

diminuição da transparência; 

 Acesso restrito a pesca e a atividades recreacionais por causa do acumulo de 

plantas aquáticas que podem impedir a locomoção e o transporte; 

 Acentuada queda na biodiversidade e no numero de espécies de plantas e 

animais; 

 Alterações na composição de espécies de peixes, com diminuição do seu 

valor comercial (mudanças nas espécies e perda do valor comercial pela 

contaminação); 

 Diminuição do oxigênio dissolvido, sobretudo nas camadas mais profundas 

de lagos de regiões temperadas, durante o outono; 

 Diminuição dos estoques de peixes, causada pela depleção de oxigênio 

dissolvido na água, nas regiões mais profundas de lagos e represas; 

 Efeitos crônicos e agudos na saúde humana. 

 

 Toledo (1983) fez adaptações no IET de Carlson (Quadro 1) que foi desenvolvido para 

ambientes temperados, adequando-o para ambientes tropicais, criando cinco classes: 

ultraoligotrófico, oligotrófico, mesotrófico, eutrófico e hipereutrófico, e definindo cores 

padrões para essa classificação (Quadro 1). Lamparelli (2004) utilizou o modelo de Carlson, 
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modificado por Toledo e refinou, para que se adequasse melhor aos ambientes tropicais, isso 

pode ser observado no (quadro 1). 

 

Quadro 1 - Classe de abrangência das variáveis dos IETs  

 Estado Trófico IET 
Total 

Clorofila a 
(µg/L) 

Fósforo total 

(µg/L) 
Transparência 

(m) 
Carlson 

(1977) 
Oligotrófico <40 < 2,6 ≤12 >4,0 

Mesotrófico 40<IET<55 ≤2,6<CL≤12,75 ≤ 12<FT≤18 ≤4,0 < S ≤ 1,5 
Eutrófico IET>55 >12,75 > 18 <1,5 

Toledo 

(1983) 
Ultraoligotrófico IET < 24 <0,51 <6.6 >7,8 

Oligotrófico 24<IET<44 0,52-3,81 7 – 26 7,7 – 2,0 

Mesotrófico 44<IET<54 3,82-10,34 27- 52 1,9 – 1,00 

Eutrófico 54<IET< 74 10,35-76,06 53 – 211 0,9 – 0,3 

Hipereutrófico IET>74 >76,06 > 211 < 0,3 

Lampar

elli 

(2004) 

Ultraoligotrófico ≤ 47 ≤ 1,17 ≤8 > 2,4 

Oligotrófico 47<IET≤52 1,17<Cl≤3,24  8<FT≤19 2,2>S≥1,7 

Mesotrófico 52<IET≤59 3,24<Cl≤11,03 19<FT≤52 1,7>S≥1,1 

Eutrófico 59<IET≤63 11,03<Cl≤30,55 52<FT≤120 1,1>S≥0,8 

Supereutrófico 63<IET≤67 30,55<Cl≤69,05 ≤ 120<FT≤233 0,8>S≥0,6 

Hipereutrófico >67 >69,05 >233 <0,6 

 

No Brasil existem muitos exemplos de reservatórios eutrofizados, podendo ser citado à 

represa Billings na região metropolitana de São Paulo e o lago do Paranoá (Brasília) 

considerado eutrofizado (Meirinho 2010). Matsumura Tundisi & Tundisi (2005) observaram 

ambiente eutrófico para o reservatório de Barra Bonita (rio Tietê, SP).  

Outros exemplos são o caso do reservatório de Iraí – Curitiba, que apresentou a 

ocorrência deste problema em 2001, onde foram Implantadas medidas preventivas e 

mitigadoras para a redução do problema, com ênfase em ações no âmbito do reservatório e 

entorno conforme Carneiro {S/D}. 
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4 LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO FISIOGRÁFICA DA ÁREA DE 

ESTUDO 

A região Centro Oeste do estado de Goiás, em especial, entre as cidades de Jataí e São 

Simão tem sido um importante campo para o aproveitamento da água para geração de energia 

hidroelétrica, a partir da construção de empreendimentos hidráulicos, como as Pequenas 

Centrais Hidrelétricas (PCHs) e Usinas Hidrelétricas (UHEs). 

Segundo ficha técnica do aproveitamento hidrelétrico, a UHE Foz do Rio Claro (2006) 

localiza-se no baixo curso do rio Claro, em funcionamento desde janeiro de 2010. A UHE Foz 

do Rio Claro possui um potencial energético de 64,8 MW, com queda líquida (queda de 

referência) de 25,48 m, distribuída em 2 grupos hidrogeradores  a área do reservatório é de 

7,69 km
2
, com tempo de residência de 4,9 dias, a barragem de terra, de altura máxima da 

ordem de 42 m, uma barragem de terra, de 150 m de extensão e 15 m de altura máxima sobre 

fundações. 

A bacia hidrográfica da UHE Foz do Rio Claro (Mapa 1) encontra-se entre os 

municípios de São Simão e Caçu, no estado de Goiás, com uma área de aproximadamente  

151 Km², ao sul da área do distrito de Itaguaçu (GO) na microrregião de Quirinópolis (GO). 
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Mapa 1- Localização da Bacia Hidrográfica da UHE Foz do Rio Claro. 

 

Fonte: Nogueira, P. F. (2015); Queiroz Júnior, V.S (2015). 

 

Segundo dados do Sistema Estadual de Geoinformação de Goiás (SIEG) (2011) área 

de estudo situa-se geologicamente na Bacia Sedimentar do Paraná com dois grandes grupos 

litoestatigráficos da idade Mesozóica, formado pelo basalto da Formação Serra Geral do 

Grupo São Bento e pelos arenitos da Formação Vale do Rio do Peixe do Grupo Bauru (Mapa 

2). 
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Mapa 2 - Geologia da Bacia Hidrográfica da UHE Foz do Rio Claro 

 
Fonte: Queiroz Júnior, V. S. (2013). 

 

De acordo com Fernandes (1994) e Cabral (2006) os arenitos da Formação Vale do Rio 

do Peixe, Grupo Bauru são muito finos a finos, de cores que variam do marrom claro, rosados 

a alaranjados; de seleção moderada a boa, têm aspecto maciço ou estratificação cruzada 

tabular e acanalada de médio a pequeno porte. 

O basalto da Formação Serra Geral foi formado por vários episódios de derramamentos de 

lavas básicas ocorridos no Cretáceo Jurássico conforme Radambrasil (1983). A decomposição da 

rocha basáltica (principalmente dos minerais piroxênio e feldspato) resultou a gênese dos 

Latossolos Vermelhos com minerais de outras formações geológicas.  

Pedologicamente na bacia prevalecem os Latossolos Vermelhos e Latossolo Vermelho 

distroférrico (Mapa 3), com a predominância nas margens do reservatório do Latossolo 

vermelho distroférrico em aproximadamente 20% da bacia e a noroeste a predominância é do 

Latossolo vermelho distrófico em aproximadamente 80%. Os Latossolos Vermelhos tem a 

evolução muito avançada com atuação expressiva de processo de fertilização resultando em 

intemperização intensa dos constituintes minerais primários, com baixa saturação. O 

Latossolo Vermelho distrófico é característico do Grupo Bauru. Possui também características 
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semelhantes às dos solos do tipo Latossolos Vermelhos, com a diferença de apresentar 

suprimento de óxido de ferro menor, com teores de Fe2 e O3 iguais ou inferiores a 11%, o que 

acarreta a coloração mais amarelada. 

Mapa 3 - Solos da Bacia Hidrográfica da UHE Foz do Rio Claro 

 
Fonte: Queiroz Júnior, V. S. (2013). 

 

 

Geomorfologicamente conforme Latrubesse e Carvalho (2005) a região compreende as 

categorias de SRAIIIB-RT(m) - Superfície Regional de Aplainamento IIIB com cotas entre 

650 e 750 m, com dissecação media e associada a Relevos Tabulares na Bacia do Paraná a 

Nordeste, outro compartimento refere-se à SRAIVB-LA(fr) Superfície Regional de 

Aplainamento IVB, o qual apresenta cotas que variam entre 400 e 550 m, sendo considerado 

de dissecação fraca ao sul, tal compartimento está associado ao relevo da Bacia do Paraná e 

com sistemas lacustres. Em seu relevo os rios são característicos de planalto não favorecendo 

a navegação sendo assim mais aproveitados para a construção de Usinas hidrelétricas. 

O clima da região de acordo com a proposta de Köppen (1931), e as pesquisas 

realizadas por Lima (2013) para a bacia do rio Claro é classificado como Awa, tropical de 

savana, mesotérmico. A distribuição temporal das médias mensais das chuvas das quatro 

estações indica a ocorrência de um período chuvoso que se estende de outubro a abril com 
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maior concentração de chuvas e um período menos chuvoso maio a setembro. A temperatura 

média do mês mais quente é de 24 °C, a máxima absoluta ocorre em torno de 38 °C; a 

temperatura média do mês mais frio é de 18 °C e média anual da precipitação de 1750 mm. 

Lima (2013) verificou em seus estudos que a precipitação média é de 1503 mm ao longo de 

uma série de 30 anos para as bacias das UHEs de Caçu e Barra dos Coqueiros, localizadas a 

montante da UHE Foz do rio Claro. 

Segundo o SIEG (2006), o Estado de Goiás é caracterizado por um período chuvoso 

(outubro a abril) e outro menos chuvoso (maio a setembro). No chuvoso ocorrem 90% do 

total de precipitação pluvial com destaque para os meses de dezembro e janeiro, que mostram 

que na maior parte do Estado chove em torno de 250 a 300 mm. . O mês de dezembro 

apresenta-se como o período mais úmido, caracterizando-se com índices entre 80 a 82 % de 

umidade relativa do ar, em cerca de 50 % da área do estado.  

De acordo com Queiroz Junior (2013) o uso da terra na área de estudo (mapa 4), é 

composta basicamente por pastagem, com poucas áreas de cultura, estas que são de cana de 

açúcar. 
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Mapa 4 - Uso da terra e cobertura vegetal para o ano 2011 da Bacia Hidrográfica da UHE Foz do 

Rio Claro. 

 

Fonte: Queiroz Júnior, V. S. (2013). 

 

Segundo Queiroz Junior (2013) pode se dizer que a agricultura teve um aumento de 

6,63%, chegando a um total de 9,54% principalmente na porção Sudeste e em pequenas partes a 

Nordeste e Noroeste, representadas pelo cultivo da cana-de-açúcar. Ainda ressalta que grande 

parte do solo descoberto é destinada para a agricultura, chegando ao total de 12,17% 

destinado para os cultivos agrícolas. As áreas com vegetação obtiveram redução de 5,21% do 

ano de 2009 a 2011, onde são ocupadas principalmente pelas águas do reservatório então 

construído e em pequenas partes por pastagem. 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 Para o desenvolvimento da pesquisa, foram estabelecidas etapas para que o trabalho 

fosse concluído. Primeiramente foram executados trabalhos de laboratório, buscando-se 

definir os pontos de coleta e dias das amostragens. Em seguida foi realizado o trabalho de 

campo para a coleta de dados e analises in loco de T, OD, TDS, e Transp do disco de Secchi e 

finalizando com a terceira etapa para as analises laboratoriais de Turb, CHL e PT e 

desenvolvimento da dissertação.  Os trabalhos de campo foram realizados semestralmente 

para que representem os dois períodos do cerrado brasileiro correspondente ao período 

chuvoso e menos chuvoso, com menor índice de chuvas. 

Para o trabalho de campo foram deslocadas duas equipes para o reservatório, com o 

uso de barcos a motor, GPS, câmera fotográfica, planilhas de anotações, frascos de polietileno 

esterilizados e ambientalizados no local de coleta e caixas térmicas com gelo para conservar 

as amostras de água. 

5.1 Seleção dos Pontos de Amostragem e Coleta de Água no Reservatório 

Foram determinados 23 pontos de amostragem no lago da UHE de Foz do Rio Claro 

(Figura 1), devido à sua extensão para se compreender a distribuição espacial e temporal dos 

nutrientes. 

Os pontos de amostragem foram definidos de modo a abranger todos os 

compartimentos aquáticos do reservatório (Trecho rio, transição e lago), conforme a proposta 

de Kimmel et al., (1990) a possível influência dos diferentes uso da terra na bacia, como as 

áreas de vegetação, pastagem e cultura de cana de açúcar. 

As amostras de água foram coletadas nos primeiros 20 cm de profundidade, que 

segundo Esteves (1998), Tucci (2005) e Tundisi (2008) correspondem à camada mais 

superficial do corpo d'água (epilímnio) onde tende a ocorrer as maiores temperaturas, o que, 

juntamente com o aporte de nutrientes, aumenta a produtividade de organismos nas camadas 

superficiais. 



Figura 1– Distribuição dos pontos de amostragens e tipo de uso da terra próximo aos pontos de coleta 

 
Fonte: Nogueira, F. P. (2014); Queiroz Júnior, V. S. (2014).
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Em cada ponto de amostragem, foram realizadas medidas de T, OD, TDS e 

transparência com o disco de Secchi, e coleta de amostras de água para realização do 

teste de Turb, CHL e PT. 

As amostras de água coletadas em cada ponto foram condicionadas em frascos 

de polietileno de 500 ml, armazenados em uma caixa de isopor com gelo até o dia 

seguinte, sendo realizadas as análises no Laboratório de Geociências Aplicadas (LGA) 

do Departamento de Geografia da Universidade Federal de Goiás - Regional de Jataí 

para avaliar o estado trófico nos pontos amostrais. 

As coletas de água foram realizadas nos dias 25/01/2013 e 26/01/2014, 

correspondente ao período chuvoso (pois ocorre um excedente hídrico na bacia), e nos 

dias 30/07/2013 e 03/08/2014 período menos chuvoso (período de estiagem, pois ocorre 

um déficit hídrico na bacia). 

5.2 Enquadramento do Corpo D’Água 

Os padrões de qualidade e enquadramento dos corpos d’água foram definidos, 

de acordo com a Resolução CONAMA Nº357/2005, conforme descrito na (Tabela 2). 

Segundo Branco e Rocha (1977, p. 105), “a qualidade da água precisa ser 

avaliada, controlada e padronizada para conter o que for de estranho a sua natureza”. 

 

Tabela 2 - Padrões de qualidade das classes 1, 2, 3 e 4 de águas doces, segundo a Resolução 

CONAMA 357/2005. 

Parâmetros  Valor Máximo 

Classe 1  

Valor Máximo 

Classe 2  

Valor Máximo 

Classe 3  

Valor Máximo 

Classe 4  

Clorofila “a” 10 μg/L 30 μg/L 60 μg/L 60 μg/L 

Fósforo (P) 0,025 mg/L 0,030 mg/L 0,075 mg/L 0,075 mg/L 

Oxigênio 

Dissolvido – 

OD  

Não inferior a 6 

mg/L 

Não inferior a 5 

mg/L 

Não inferior a 4 

mg/L  

Não inferior a 2 

mg/L  

Temperatura da 

água  

Sem padrão  Sem padrão  Sem padrão  Sem padrão  

Total de sólidos 

dissolvidos – 

TDS  

500 mg/L  500 mg/L  500 mg/L  500 mg/L  

Turbidez  Até 40 UNT  Até 100 UNT  Até 100 UNT  Até 100 UNT  

Fonte: Adaptado de CONAMA 357/05. 
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A Resolução CONAMA nº 357/ 2005, foi criada para normalizar padrões 

adequados à potabilidade das águas, que são utilizados para estabelecer limites para que 

a água possa atender ao abastecimento público, desde que passe por tratamento, como 

desinfecção, remoção ou inativação de organismos potencialmente patogênicos, além de 

apresentar condições de qualidade de corpos d’água, num determinado momento, em 

termos dos usos aceitáveis, com segurança adequada. 

Os parâmetros vão apresentar mais de um critério de controle, que vai considerar 

qual vai ser o uso da água: se for para consumo humano, deverá seguir a portaria n° 

2.914/11 do Ministério da Saúde (se for para recreação de contato primário devera 

obedecer à portaria n° 274/2000 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) 

entre outras vigentes no País). 

5.3 Compartimentação do Reservatório 

Conforme Tundisi, (1986), três regiões são encontradas em reservatório – lótica 

(rio), transição e lêntica (lago) – distinguindo-se pelo funcionamento hidráulico, 

transporte de sedimento, penetração da luz e pelas características da comunidade 

planctônica e bentônica. Kimmel et al. (1990) e Wachholz (2011) destacam que é 

possível identificar as três zonas através das compartimentações horizontal e vertical 

(Figura 2). 
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Figura 2 - Características das fases das compartimentações horizontal e vertical de reservatórios 

 
Fonte: Wachholz, 2011 

 

 A compartimentação do reservatório foi realizada a partir da adaptação da 

proposta de Kimmel et al. (1990), Wachholz (2011) e Cabral et al (2013), levando-se 

em consideração principalmente os parâmetros Turb e TDS, que horizontalmente 

interferem na penetração da luz na água e na cor, pois não foram realizadas medidas de 

velocidade de escoamento da água (vazão) e profundidade (batimetria). 

Identificou os compartimentos a partir das condições que o reservatório 

apresentou nas três fases: condições de rio, condições de transição e condições 

lacustres: 
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 Condições de rio: com a concentração de OD próximas às do rio, alta 

concentração de sedimentos em suspensão, turb e turbulência igualmente 

similar à do rio; 

 Condições de transição: em região que já ocorreu uma diminuição da 

corrente, queda acentuada no OD, diminuição da concentração de 

sedimentos em suspensão e Turb, decréscimo da turbulência; 

 Condições lacustres: baixa concentração de sedimentos em suspensão, 

alta visibilidade SEC, ambiente em que turbulência não é calma. 

5.4 Análise da Clorofila “a” (CHL) 

Para determinar a CHL seguiu a proposta desenvolvida por Yunes e Araújo [s/d] 

com base em Mackinney (1941), Paranhos (1996) e Chorus (1999). As amostras de 

águas foram resfriadas até a realização da filtragem.  

O processo de filtragem e extração de pigmentos, foram realizados sempre sob 

fraca iluminação (Sem lâmpadas acesas), para que não ocorra alteração na CHL. A 

filtragem foi realizada em campo e utilizou-se filtro de fibra de vidro AP20 Millipore de 

47 mm de diâmetro com capacidade de retenção nominal 0,8 a 8,0 micra. 

O volume da amostra de água foi de 200 mL, sendo despejado até que o filtro 

não permitisse mais a passagem da amostra de água, ou seja, depois de alcançado o 

volume previamente estabelecido (a filtragem não deve demorar mais de 15 minutos). O 

filtro então foi removido e colocado sobre um papel absorvente para retirada do 

excedente da umidade. 

Em acordo com a metodologia recomenda-se após a filtragem armazenar as 

amostras em baixa temperatura por um período de três meses, a filtragem e extração dos 

pigmentos foram realizadas no Laboratório de Geociências Aplicadas (LGA), por isso 

os filtros foram envolvidos em papel alumínio (dobrando os ao meio com os pigmentos 

voltados para dentro) conforme Mackinner (1941), Yunes e Araújo [s/d].  

Para a extração do pigmento da CHL, foram colocados os filtros dentro de 

frascos, adicionados 10 ml de metanol, após os potes foram tampados e envolvidos em 

papel alumínio, permanecendo refrigerado por um período de 24 horas (foto 1 a). 
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A leitura foi realizada no espectrofotômetro, para isso os filtros foram retirados 

da refrigeração sob fraca iluminação, e o metanol foi pipetado e colocado em cubetas, 

com passo óptico de 1 cm, do espectrofotômetro. Conforme Mackinner (1941), Yunes e 

Araújo [s/d], a absorbância da Chl-a ocorre em 663 nanômetros (nm) e a turbidez das 

células das cianobactérias em 750 nanômetros (nm). 

Para o cálculo da concentração de CHL em µg.L
-1,

 consideram-se as medições 

do espectrofotômetro, o volume de pigmentos extraídos e o volume filtrado, conforme 

apresentado na Equação 1. Nos experimentos realizados, utilizou-se o 

Espectrofotômetro modelo UV – 1000A, com faixa de operação entre 320 a 1100 nm da 

Instrutherm (Foto 1 b). 

 

Foto 1 (a) frascos com os filtros mergulhados 

em metanol. 
 

Foto 1 (b) Espectrofotômetro utilizado para 

leitura da absorbância. 
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Fonte: Nogueira. P.F. (2014) 

 

A leitura realizada pelo espectrofotômetro deu-se através da absorbância por 

meio da equação para detenção da concentração de CHL. 

 

Chl a (mg/L)= [A(663-750).12,63 Vol. Extração (mL) . 1000] ..................       (01) 

                                    Vol. filtrado (mL) 

 

Em que: A é a absorbância em 663 e 750 nm; 12,63 é uma constante; Vol. Extração é o 

volume de metanol utilizado; volume. Filtrado é o volume de água filtrada. 
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5.5 Analise do Fósforo Total (PT) 

O procedimento para analise do PT utilizado seguiu a adaptação do método em 

acordo com a metodologia, Vanadomolibdico Fotocolorímetro, através do equipamento 

(multiparâmetro de bancada da AT100 Alfakit), (Standard Methods for the Examination 

of Water and Wastewater, 18th edition), (Foto 2).  

A reação entre o fosfato e os reagentes causa uma coloração azul na amostra 

com tonalização variando com a concentração utilizando 10 ml de amostra de água 

conservada com H2SO4 (Ácido Sulfúrico). 

 

Foto 2 - Fotocolorímetro at-100 PB série E005901 da marca ALFAKIT LTDA. 

 

Fonte: Nogueira. P.F. (2014) 
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5.6 Transparência da Água (Transp) 

 A transparência do Disco de Secchi é realizada in loco seguindo a proposta de 

Esteves (1998) onde a medida de transparência é obtida ao mergulhar o disco branco no 

lado oposto à sombra do barco (Foto 3), através de uma corda marcada. 

Com essa medida é possível estimar a profundidade da zona fótica, ou seja, a 

profundidade de penetração vertical da luz solar na coluna d’água, que indica o nível da 

atividade fotossintética de lagos ou reservatórios. 

 

Foto 3 - Verificação da transparência de Secchi 

 

Fonte: Nogueira. P.F. (2014) 

5.7 Índice do Estado Trófico (IET) 

Para a classificação dos Índices de estado trófico, foi adotada a metodologia 

proposta por Lamparelli (2004). (Quadro 2 e 3) A finalidade do Índice do Estado 



58 

 

 

Trófico (IET) é classificar corpos d’água em diferentes graus de trofia, ou seja, avaliar a 

qualidade da água quanto ao enriquecimento por nutrientes. 

Os IETs foram realizados de acordo com a proposta de Carlson (1977), 

modificado por Lamparelli (2004) de acordo com as equações, 2,3, 4 e quadros 2 e 3. 

 Cálculo do IET para Lamparelli (2004): 

 

                                                                             

em que a transparência (S) é expressa em m........................................(2) 

 

                                                           

em que a clorofila (CL) é expressa em µg.L 
-1

.....................................(3) 

 

                                                                                    

e o fósforo total (PT) é expresso em µg.L 
-1

........................................(4) 

 

Quadro 2 - Equivalência do IET para as medidas das variáveis de PT, CHL e 

transparência em reservatórios segundo Lamparelli (2004).  

 Estado Trófico IET 

Total 

CHL 

(µg/L) 

PT total (µg/L) Transparência 

(m) 

Lamparelli 

(2004) 

Ultraoligotrófico ≤ 47 ≤ 1,17 ≤8 > 2,4 

Oligotrófico 47<IET≤52 1,17<Cl≤3,24  8<FT≤19 2,2>S≥1,7 

Mesotrófico 52<IET≤59 3,24<Cl≤11,03 19<FT≤52 1,7>S≥1,1 

Eutrófico 59<IET≤63 11,03<Cl≤30,55 52<FT≤120 1,1>S≥0,8 

Supereutrófico 63<IET≤67 30,55<Cl≤69,05 ≤ 120<FT≤233 0,8>S≥0,6 

Hipereutrófico >67 >69,05 >233 <0,6 

 

Quadro 3 - Classe de estado trófico e suas características principais 

Valor do 

IET 
Classes de Estado Trófico Características  

= 47 Ultraoligotrófico Corpos d’água limpos, de produtividade muito baixa e 

concentrações insignificantes de nutrientes que não 

acarretam em prejuízos aos usos da água. 
47<IET= 52 Oligotrófico Corpos d’água limpos, de baixa produtividade, em que 

não ocorrem interferências indesejáveis sobre os usos 

da água, decorrentes da presença de nutrientes. 
52 <IET= 59 Mesotrófico Corpos d’água com produtividade intermediária, com 

possíveis implicações sobre a qualidade da água, mas 

em níveis aceitáveis, na maioria dos casos. 
59<IET=63 Eutrófico Corpos d’água com alta produtividade em relação às 

condições naturais, com redução da transparência, em 

geral afetados por atividades antrópicas, nos quais 

ocorrem alterações indesejáveis na qualidade da água 

decorrentes do aumento da concentração de nutrientes e 
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interferências nos seus múltiplos usos. 
63<IET=67 Supereutrófico Corpos d’água com alta produtividade em relação às 

condições naturais, de baixa transparência, em geral 

afetados por atividades antrópicas, nos quais ocorrem 

com freqüência alterações indesejáveis na qualidade da 

água, como a ocorrência de episódios florações de 

algas, e interferências nos seus múltiplos usos. 
> 67 Hipereutrófico Corpos d’água afetados significativamente pelas 

elevadas concentrações de matéria orgânica e 

nutrientes, com comprometimento acentuado nos seus 

usos, associado a episódios florações de algas ou 

mortandades de peixes, com conseqüências indesejáveis 

para seus múltiplos usos, inclusive sobre as atividades 

pecuárias nas regiões ribeirinhas. 

5.8 Turbidez (Turb) 

Para a determinação da turb as amostras foram coletadas em garrafas de 500 ml, 

armazenadas em caixa de isopor com gelo até realizar as análises no laboratório através 

do aparelho Turbidimetro de Bancada (HI88703) da marca HANNA. (Foto 4 ) 

Foto 4 – Equipamento utilizado para realizar a leitura de turbidez da água das amostras 

coletada em campo. 

 
Fonte: Nogueira. P.F. (2014) 
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Para a realização da analise da turb utilizou-se a proposta de Esteves (1998) e 

Tundisi (2008), utilizando o turbidímetro de bancada que mede a turbidez comparando 

o espalhamento de um feixe de luz que passa pela amostra de água a ser analisada, com 

uma amostra de suspensão padrão. Quanto maior o espalhamento maior será a turbidez. 

A Turbidez foi determinada no aparelho Turbidímetro conferindo uma aparência 

turva à mesma, fazendo a medida do espalhamento de luz produzido pela presença de 

partículas coloidais ou em suspensão, que indica a presença de materiais sólidos como: 

argila, silte e areia e materiais orgânicos como: húmus ou ainda inorgânicos como 

óxidos. Os valores são expressos em Unidades Nefelométricas de Turbidez – (NTU). 

5.9 Total de Sólidos Dissolvidos (TDS) E Oxigênio Dissolvido (OD) 

As analises de TDS e OD foram realizadas in loco, com o equipamento 

multiparâmentro Oakton PCD650 (Foto 5A e 5B). 

 

Foto 5A Equipamento multiparâmetro 

Oakton PCD650 

Foto 5B Uso do aparelho in loco 

  

Fonte: Nogueira. P.F. (2014) 

 

A realização da leitura in loco segue os métodos descritos em APHA é realizada 

a calibragem aparelho antes em laboratório, para realização da leitura a sonda é inserida 

na água, após é selecionado o padrão de analise do TDS e OD e aguarda o aparelho 

realizar a leitura. 
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5.10 Análises Estatísticas 

Os resultados das análises das águas foram planificados e submetidos a 

tratamento estatístico computacional que permitiu a elaboração de tabelas e gráficos. 

Os dados estatísticos básicos, como mínima, média, máximo, coeficiente de 

variação e desvio padrão foram realizados de acordo com a proposta de Andriotti 

(2003). 

A correlação é a medida de dependência entre duas variáveis, servindo para 

medir o grau de associação entre elas. Assim, para discutir as medidas dos dados 

limnológicos analisados, por meio do coeficiente de correlação linear, foram 

estabelecidos em relação aos intervalos de correlação, que podem variar entre +1 a –1 

baseada em Santos (2007), (Quadro 4). 

 
Quadro 4 - Coeficiente de correlação linear e os intervalos de correlação. 

Coeficiente Intervalos 

r = 1 Perfeita positiva - (PP) 

0,7 ≤ r < 1 Forte positiva - (FtP) 

0,4 ≤ r < 0,7 Moderada positiva - (MP) 

0,1 ≤ r < 0,4 Fraca positiva - (FrP) 

0 < r < 0,1 Ínfima positiva- (IP) 

0 Nula - (NL) 

-0,1 < r < 0 Ínfima negativa - (IN) 

-0,4 < r ≤ -0,1 Fraca negativa - (FrN) 

-0,7 < r ≤ -0,4 Moderada negativa - (MN) 

-1 < r ≤ -0,7 Forte negativa - (FtN) 

r = -1 Perfeita negativa - (PN) 
Fonte: Adaptado de Santos (2007). 
 

5.11 Processamento Cartográfico 

Para os trabalhos cartográficos e o georreferenciamento dos dados foi utilizado o 

software ArcGIS 10.1, gerando os mapas de distribuição das variáveis limnológicas. 

Utilizando os dados cartográficos disponibilizados pelo IBGE, (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística) de escala 1: 250.000 (folhas SE-22-Y-B – Caçu e 

SE-22-Z-A Quirinópolis). Com a imagem LANDSAT5/TM cena 223 ponto 73 de 2010. 
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Os dados dos pontos amostrais utilizados nos mapeamentos foram obtidos nos trabalhos 

realizados em campo e por análises executadas em laboratório. Para a confecção final 

dos mapas foi seguido o método “IDW” (Inverso do quadrado da distância), pois são 

menos de 30 pontos de amostragens.  
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6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

6.1 Enquadramento do Corpo D’água e Compartimentação do Reservatório 

 

O enquadramento do corpo d’água foi realizado para cada parâmetro de acordo 

com a resolução CONAMA 357/2005, conforme descrito nos procedimentos 

metodológicos. 

 

6.2 Temperatura da água (Temp) 

 

Conforme a CETESB (2006) a temperatura da água tem um importante papel no 

controle de espécies aquáticas, podendo ser considerada uma das características mais 

importantes do meio aquático, seu valor pode variar entre 0° a 30º Temp. 

A temperatura da água no reservatório para o período chuvoso (25/01/13 e 

26/01/14) apresentou variações entre 26º e 29,4º, e para o período menos chuvoso 

(30/07/13 e 03/08/14), entre 21º a 25º (Gráfico 1 e apêndice 1). 

 

Gráfico 1 - Temperatura da água (Temp) 

 

         Fonte: Nogueira. P.F. (2014) 
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A partir da análise do (Gráfico 1 e Tabela 3) verifica-se uma certa variabilidade 

da temperatura para a água do reservatório, podendo se verificar que as estações do ano 

tem influência sobre este parâmetro. As menores temperaturas foram verificadas para o 

inverno e outono e as mais elevadas no verão e primavera, demonstrando que em 

períodos quentes os corpos d’ água tendem a ganhar calor, devido ao comportamento da 

atmosfera, fato esse que pode ser explicado devido à maior incidência de radiação solar 

nos corpos da água, enquanto que no inverno o anticiclone polar sobre a região centro-

oeste provoca a queda da temperatura do ar e, consequentemente, dos corpos d’água 

(ROCHA et al., 2014; LIMA; MARIANO, 2014). 

 

  Tabela 3 - Estatística descritiva para temperatura da água. 

Data 
25/01/2013 26/01/2014 03/07/2013 03/08/2014 

Mínimo 26.6 26.6 21.1 21.7 

Máximo 28.3 29.4 25 23.9 

Média 27.5 28.0 23 22.8 

DP 0.56 0.80 0.83 0.64 

CV 2.03 2.86 3.60 2.79 

Fonte: Nogueira. P.F. (2014) 
 

Outro fator para explicar baixa amplitude dos dados de temperaturas no 

reservatório, é o fato de que nos primeiros metros de profundidade não há uma variação, 

mesmo com a absorção da radiação, pois o vento promove uma turbulência que distribui 

o calor pela massa da água, fato esse destacado na literatura por Esteves (2011). 

De acordo com os dados de temperatura, não foi possível definir onde se 

encontraria os possíveis compartimentos do reservatório conforme a proposta de 

Kimmel et al (1990). 

6.3 Oxigênio Dissolvido (OD) 

Os valores de OD são apresentados no (Gráfico 2 e Apêndice B), demonstrando 

que para os campos de julho de 30/07/14, 26/01/14 e 03/08/14, ocorreram pouca 

variação nos dados e os mesmos encontram-se dentro das normas da resolução 

CONAMA 357 /2005 para classe um, onde o oxigênio dissolvido não pode ser inferior a 

6 mg/L. Para os dados obtidos no campo de 25/01/13, ocorreram oscilações que 
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classificou o corpo d’água entre as classes um e quatro, pois 10 pontos se encontram na 

classe um, um ponto na classe dois, sete pontos na classe três e quatro pontos na classe 

quatro. Os menores valores obtidos para o OD foram verificados no ambiente de rio e 

transição e os mais elevados para o ambiente de lago. 

Merece destaque especial os pontos dois e três, que segundo a proposta de kimmel 

et. al. (1990) encontram-se em um trecho do reservatório que possui ambiente de rio 

sendo localizados próximos à área urbana do distrito de Itaguaçu e as cataratas do 

Itaguaçu (foto 6). O ponto 10 que recebe influência do córrego do Grotão e os pontos 21 

a 23 que se encontra em um ambiente de água mais parada, que poderia ser classificado 

como ambiente de lago. 

 

Gráfico 2 - (OD) Oxigênio Dissolvido (mg/L) 

 

 Fonte: Nogueira. P.F. (2014) 
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Foto 6 - cataratas do Itaguaçu (dentro do distrito de Itaguaçu) 

 

Fonte: Wachholz, (2012). 

 

Essas oscilações nos valores de OD (Gráfico 2 e tabela 4) para as amostras 

coletadas em 25/01/13, podem ser associadas a precipitação que estavam ocorrendo no 

período da coleta, carreando possivelmente matéria orgânica e sedimentos para dentro 

do reservatório, alterando seu perfil de equilíbrio. Fato semelhante ao que aconteceu 

para os dados de Foz do rio Claro para a coleta de 25/01/13, foram verificados por 

Piasentin et. al. (2009) em um trabalho desenvolvido no Reservatório do Tanque 

Grande em Guarulhos (SP), que encontrou no período entre janeiro e março de 2008, 

uma variação na concentração de OD que se apresentou inferior a classe 1 entre agosto 

de 2007 e janeiro de 2008 verificando que a maioria dessas alterações ocorreu durante o 

período chuvoso, no qual há carreamento de matéria orgânica para o reservatório. 

Para a analise estatística (Tabela 4) pode ser observado uma variação elevada em 

comparação a 25/01/13 para os outros períodos, onde o CV chegou a 58,23 indicando 

uma variação significativa, entre o mínimo e o máximo, podendo ser justificado pelo 

elevado índice de chuva que afeta significativamente o OD 

 

 

 

. 
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Tabela 4 - Estatística descritiva para OD (mg/L). 

Data 
25/01/2013 26/01/2014 03/07/2013 03/08/2014 

Mínimo 0,4 9,22 9,44 7,01 

Máximo 8,8 10,88 10,9 8,33 

Média 4,74 10,13 10,36 7,57 

D.P 2,76 0,53 0,34 0,29 

CV 58,23 5,24 3,26 3,88 
Fonte: Nogueira. P.F. (2014) 

 

Esteves (2011) destaca a importância do OD nas regiões tropicais, 

particularmente em reservatórios novos, onde o OD é o fator mais crítico do ponto de 

vista de qualidade da água, pois nos primeiros anos após o enchimento, a decomposição 

da vegetação “inundada” pelas águas do lago, provoca baixíssimas concentrações de 

oxigênio dissolvido no corpo do reservatório, fato esse que pode ser associado ao que 

ocorre para o reservatório de Foz do Rio Claro, pois não houve a retirada da vegetação 

antes de inundar a área, e com isso esta se encontra em estado de decomposição. 

6.4 Total de Sólidos Dissolvidos (TDS) 

Segundo a EMBRAPA (2004) o TDS é a medida da concentração de todos os 

cátions, ânions e sais resultantes da combinação de cátions e ânions que se encontram 

dissolvidos na água e materiais em suspensão.  

Conforme pode ser verificado no (Gráfico 3, Tabela 5 e Apêndice C), os valores 

obtidos para o TDS apresentaram pouca variabilidade para os dados de julho de 2013. 

Em temos gerais os valores obtidos para as 4 campanhas se encontram dentro dos 

padrões da resolução CONAMA 357/2005 que é de até 500 mg/L, para corpos d’água 

da classe 1. 

O TDS variou para todas as análises realizadas de 10,6 a 19,9 (mg/L) sendo os 

maiores valores obtidos nos dois campos realizados no período chuvoso (25/01/13 e 

26/01/14). Os valores obtidos para o reservatório da UHE Foz do rio Claro estão 

próximos aos dados encontrados por Waterloo et al. (2003) para o reservatório UHE 

Dona Francisca de 19 a 21 mg/L, sendo considerados baixos e que não afetam a 

qualidade da água, quanto a esta variável. 
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Os ecossistemas aquáticos são muito influenciados pelos ecossistemas terrestres, 

com base nisso os maiores valores para o TDS para o período chuvoso pode ser 

ocasionado pelo carreamento de sólidos para o reservatório. Principalmente pela grande 

área de pastagem ao longo do reservatório e com o pisoteio do gado, fazendo com que 

no período chuvoso ocorra um maior carreamento de sólidos. 

Quanto a analise estatística foi possível verificar conforme a (Tabela 5) que para 

26/01/14 o CV de 15,38 foi mais elevado em relação aos outros campos, podendo ser 

observado que os dados não são homogêneos ficando distantes da média. 

Gráfico 3 - Total de Sólidos Dissolvidos (TDS)  (mg/L) 

 

Fonte: Nogueira. P.F. (2014) 

 

    Tabela 5 - Estatística descritiva para TDS. 

Data 
25/01/2013 26/01/2014 03/07/2013 03/08/2014 

Mínimo 10,6 10,8 11,1 14,6 

Máximo 17,4 19,9 14,1 15,1 

Média 13,1 11,8 11,5 14,8 

D.P 1,57 1,82 0,66 0,1 

Coeficiente de Variação (%) 11,93 15,38 5,74 0,88 

      Fonte: Nogueira. P.F. (2014) 

 

Quando se compara os valores das quatro coletas, verifica-se que no período de 

janeiro de 2014, ocorreu uma maior oscilação dos dados, principalmente quando se 
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procura verificar os possíveis compartimentos do reservatório. Entre o inicio do lago e 

córrego água boa, ocorreram oscilações que variaram de 19,95 mg/L (ponto 1) a 

12mg/L (ponto 9), pois este local apresenta característica de área de rio conforme a 

proposta de Kimmel et. al. (1990). 

Entre o córrego da Água Boa e córrego da Abelha a oscilação foi de 15 mg/L 

(ponto 10) a 12 mg/L (ponto 15), indicando uma menor amplitude e uma possível área 

de transição. Entre o córrego da abelha e o barramento do reservatório as oscilações 

variaram entre 14mg/L a 12 mg/L (amplitude de 2 mg/L), indicando uma possível área 

de lago, pois nesse local, verifica-se um maior distanciamento entre as margens, maior 

profundidade do canal e menor velocidade de escoamento das águas. 

6.5 Turbidez (Turb) 

Conforme pode ser verificado no (gráfico 4, tabela 6 e Apêndice D), a turbidez 

para 30/07/2013, 26/01/2014 e 03/08/2014 estão dentro dos valores padrões exigidos 

pela resolução CONAMA 357/2005 para corpos d’água que se enquadram na classe 1. 

No campo de 25/01/13 os valores obtidos foram mais elevados, podendo ser justificado 

pela ocorrência de chuva durante a realização deste campo e o carreamento de 

sedimentos pelos afluentes, com destaque para o ponto 17. 
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Gráfico 4 – Turbidez (UNT) 

 

       Fonte: Nogueira. P.F. (2014) 

 

 

       Tabela 6 - Estatística descritiva para turbidez. 

Data 
25/01/2013 26/01/2014 03/07/2013 03/08/2014 

Mínimo 18 10,4 1,8 1,8 

Máximo 44,4 14,2 3,8 3,3 

Média  36,2 11,9 2,4 2,5 

D.P 7,44 1,00 0,47 0,29 
Coeficiente de Variação 

(%) 20,52 8,38 20,03 11,30 
          Fonte: Nogueira, P.F, 2014. 

 

Conforme os dados descritos na (Tabela 6), os valores da Turb para as águas do 

reservatório de Foz do Rio Claro variaram de 10 a 44 (UNT) para o período chuvoso 

(25/01/13 e 26/01/14) e 1,8 a 3,8 (UNT) para o período com baixo índice de chuva 

(30/07/13 e 03/08/14), com o maior CV 20,52 para 25/01/13, concluindo a 

heterogeneidade dos dados para este campo. 

De acordo com a proposta de Kimmel et. al. (1990) e a partir da análise dos 

dados de 25/01/2013 (Gráfico 4), entre os pontos 1 e 9 estaria a área de rio (Foto 7 A), 

entre os pontos 10 e 15 área de transição (foto 7B) e de 16 a 23 o setor lago ( Foto 7C). 
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      Foto 7 - Compartimentação do reservatório 

Setor Foto   

Rio A) 

 

Os maiores valores de 

turbidez ocorreram no 

setor a montante do lago 

(zona de rio). Essa elevada 

turbidez se deve aos 

processos erosivos das 

margens, processo de 

turbilhamento removendo 

as partículas de fundo 

devido à velocidade de 

escoamento da água pelas 

cataratas de Itaguaçu e 

também pelo lançamento 

de efluentes da área 

urbana. 

Transição B) 

 

Na zona de transição os 

valores de turbidez 

foram menores e 

apresentaram menor 

variabilidade, quando 

comparada à zona de rio, 

e sendo mais elevados 

que no compartimento 

de lago. 

Lago C) 

 

Os menores valores de 

turbidez aconteceram 

próximo ao barramento 

da Usina de Foz do Rio 

Claro, tendo em vista 

que a grande quantidade 

de sólidos (areias) é 

depositada na entrada do 

reservatório, devido à 

força da água. 

  Fonte: Nogueira. P.F. (2014) 

 

Quando se compara os valores obtidos para UHE Foz do Rio Claro com os 

valores encontrados por Braga (2012) para o Reservatório de Barra dos Coqueiros a 

montante de Foz do Rio Claro, observa-se que os valores são inferiores aos resultados 

de Braga que foram de 51 a 72 UNT período chuvoso, onde ocorre um maior 

carreamento de sedimentos para o reservatório devido a falta de vegetação nas margens, 
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mas estão próximo em relação ao período com baixo índice de chuvas que variou de 0 a 

3,7 UNT. 

Quando se compara os dados obtidos para UHE Foz do Rio Claro com os dados 

de Santos (2013), os maiores resultados obtidos foram de (22,7 UNT) período com 

maior índice de chuva, ocorrendo o inverso no período com baixo índice de chuva (6,1 

UNT), verificando que valores elevados de turbidez trazem implicações tanto para o 

ecossistema aquático, onde dificulta a penetração dos raios solares desfavorecendo a 

fotossíntese e diminuindo a concentração de oxigênio dissolvido nas águas e outros 

agravantes, quanto para o tratamento e abastecimento público. 

Conforme Richter (2005) águas com elevadas concentrações na turbidez e 

sólidos dissolvidos, aumentam os custos de tratamento, diminui a vida útil dos filtros 

nas estações de tratamento, fazendo subir os valores pagos pelos consumidores em 

geral. Conforme a Embrapa (2004) a turbidez é influenciada pela presença de sólidos 

em suspensão, que em quantidade elevada faz com que a água seja mais turva. As 

maiores fontes causadoras da turbidez são argila, areia, resíduos orgânicos, material 

mineral, detritos e plânctons. 

6.6 Clorofila (CHL) 

Em termos gerais os valores para a CHL (Gráfico 5, Tabela 7 e Apêndice E), 

considerando o conjunto de dados para o coeficiente de variação (CV), observa-se que o 

valor está acima dos 80% o que confere heterogeneidade aos dados, pode se observar 

que mesmo que a maioria dos dados coletados estejam próximos a média, alguns 

tiveram destaque pois saíram totalmente do padrão obtido. Mesmo com a maioria dos 

valores estando próximos à média, alguns saíram padrão (ANDREOTTI, 2005). 

Quanto a resolução CONAMA 357/2005 os resultados obtidos para a CHL estão 

dentro dos valores padrões para corpos d’água que se enquadram na classe 1, com 

exceção para os pontos 2, 9 e 12 que se enquadrariam na classe 2 para o campo 

realizado em Janeiro de 2013. 
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Gráfico 5 - CONAMA CHL (µg/L) 

 

         Fonte: Nogueira. P.F. (2014) 

 

Tabela 7- Estatística descritiva para CHL. 

Data 
25/01/2013 26/01/2014 03/07/2013 03/08/2014 

Mínimo 1,3 0,42 2,53 0,42 

Máximo 24,8 10,10 5,47 4,21 

Média 5,6 2,29 3,72 2,11 

D.P 4,79 2,13 0,98 1,28 
Coeficiente de 

Variação (%) 84,90 93,30 26,31 60,60 

Fonte: Nogueira. P.F. (2014) 

 

O alto valor detectado para o ponto 2, pode ser associado a influência de 

efluentes domésticos do distrito de Itaguaçu que são lançados no rio. Em relação ao 

valor verificado para o ponto 9, poderíamos associar a decomposição da vegetação que 

não foi retirada do lago (fotos 8) que após 2 anos submersa começou a se decompor. No 

ponto 12 possivelmente o plantio da cana de açúcar poderia ser um fator, pois nos 

campos anteriores, essa área era ocupada pela pecuária. 

 

 

 

 



74 

 

 

 

Foto 8: Vegetação em estado de decomposição próximo ao ponto de coleta 9 

 

      Fonte: Nogueira. P.F. (2014) 

 

De acordo com os valores obtidos para os pontos de amostragem 2, 9 e 12, e 

segundo Wetzel (1983), em ambientes aquáticos com concentração acima de 10 µg/L de 

CHL, os ambientes podem ser considerados como eutrofizados.  

Ao relacionar os valores de OD (Gráfico 2) e CHL (gráfico 5) verifica-se que 

onde os valores da CHL estão acima do limite para o enquadramento na classe 1, o OD 

encontra-se abaixo de 2 mg/L sendo enquadrada na classe 4 no período de 25/01/13. 

Os resultados para a CHL nos campos de 30/07/13, 26/01/14 e 03/08/14 

encontram-se dentro dos padrões estabelecidos para a classe 1 de acordo com a 

resolução CONAMA 357/2005. 

Com base nos dados, os valores obtidos para a CHL no período 25/01/13 são 

maiores que para o período com baixo índice de chuva, se comparado os resultados para 

o período considerado chuvoso encontrados por Câmara (2007) na Barragem Armando 

Ribeiro Gonçalves/RN para o período chuvoso que foi de (199,2 µg/L) e para o período 

de estiagem que foi de (6,18 µg/L) pode-se verificar que os valores mais elevados da 

CHL podem ser influenciados pela ocorrência das chuvas. 
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6.7 Fósforo Total (PT) 

Esteves (1988´) e Wetzel, (2001) destaca que o PT pode ser proveniente de fontes 

naturais (presente na composição de rochas, carreado pelo escoamento superficial da 

água da chuva, material particulado presente na atmosfera e resultante da decomposição 

de organismos de origem alóctone) e artificiais como esgotos domésticos e industriais, 

fertilizantes agrícolas e material particulado de origem industrial contido na atmosfera. 

Os valores estabelecidos para o PT em ambiente intermediário, com tempo de 

residência entre dois e 40 dias, para classe 1 é de até 0,025 mg/L, classe 2 de 0,030 

mg/L, e classe 3 de 0,075 mg/L P, com base nisso os valores de PT detectados para o 

reservatório Foz do Rio Claro, encontram-se acima dos padrões estabelecidos, (Gráfico 

6, Tabela 8 e apêndice 6) somente na coleta de 26/01/14, os valores estão dentro dos 

padrões estabelecidos pelo CONAMA. 

 

Gráfico 6 - CONAMA PT (µg/L) 

 

      Fonte: Nogueira. P.F. (2014) 
 

Tabela 8 - Estatística descritiva para (PT). 

Data 25/01/2013 26/01/2014 03/07/2013 03/08/2014 

Mínimo 0,11 0 0 0 

Máximo 0,86 0,1 0,33 0,60 

Média 0,49 0,03 0,09 0,10 
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D.P 0,19 0,04 0,09 0,14 
Coeficiente de Variação 

(%) 37,48 165,31 101,65 142,90 

         Fonte: Nogueira. P.F. (2014) 

 

Os valores obtidos para o PT nas águas do reservatório não possibilitaram exibir 

os compartimentos nitidamente. Outra característica a ser observada é a inserção de uma 

draga para retirada de areia, localizada entre os pontos três e quatro que começou a 

funcionar antes do campo de agosto, sendo possível verificar que o valor para este ponto 

no campo de 03/08/14 é o mais elevado, e mais baixo do que em  de 25/01/13 que pode 

ser justificado pelo período chuvoso. 

Outra consideração a ser feita aos elevados valores obtidos é a presença de 

atividades agrícolas na área do reservatório, onde é comum, pelos agricultores, o uso de 

fertilizantes que contem em sua composição Fósforo. 

Ribeiro Filho et. al. (2011) encontrou para o reservatório de Itaipu concentrações 

de PT de 0,324 mg / L, e com base nestes valores encontrados destacou que uso e 

ocupação do solo são dois fatores de extrema importância nos estudos de qualidade da 

água. 

Atividades como a monocultura e grandes áreas de pastagens podem aumentar a 

concentração de nutrientes no ecossistema aquático. Na pesquisa realizada por Cabral 

et. al. (2013), nas águas e bacia do reservatório de Foz do Rio Claro, foi considerado 

que o tipo de uso da terra na área de estudo, possibilita que os agrotóxicos alcancem o 

sistema aquático da bacia, uma vez que esta é altamente produtora de grãos, em especial 

o milho e a soja, começando a se destacar na atividade canavieira incentivada pelo 

governo nos programas de biodiesel. 

Outro fato relevante é que Foz do Rio Claro retém os nutrientes e sólidos que 

não ficaram nos reservatórios a montante, ressaltando que este foi o último a ser 

construído dos três que apresentam o modelo fio d’água. 

Uma característica importante a ser considerada para os elevados valores do 

(PT) é o tempo de funcionamento do reservatório de quatro anos, podendo ainda estar 

em processo de estabilização, e como a área foi inundada sem uma limpeza, toda a 

vegetação encontra-se em decomposição influenciando nos resultados. 

Conforme Von Sperling (2005) o PT quando em excesso em um curso d’água 

pode possibilitar crescimento de algas podendo vir a causar a eutrofização do curso 
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d’agua. Embora não traga prejuízos diretos à saúde humana, elevados índices de PT 

podem indicar fontes de poluição como, por exemplo, despejos domésticos e industriais. 
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7. AVALIAÇÃO ESPACIAL E TEMPORAL DO GRAU DE TROFIA DAS 

ÁGUAS DO RESERVATÓRIO FOZ DO RIO CLARO. 

7.1 Clorofila “a” (CHL) 

Goodin et. al. (1993) destaca que o monitoramento da CHL, em lagos e 

reservatórios é particularmente importante, uma vez que é um indicador de condições 

tróficas e indiretamente da presença de fertilizantes, pesticidas e herbicidas. 

De acordo com os dados obtidos para a CHL (Gráfico 7 e Mapa 5), o IET para 

as águas do reservatório indicam um ambiente supereutrófico para os 4 períodos 

analisados. Possivelmente essa eutrofização pode ter sido ocasionada pela quantidade de 

matéria orgânica em decomposição no reservatório (Foto 9), pelo lançamento de 

efluentes da área urbana do distrito de Itaguaçu e PT de áreas agrícolas na bacia, pois 

conforme Von Sperling (2005) em reservatórios situados em proximidades de centros 

urbanos ou de áreas agrícolas, comumente se verifica uma progressiva acumulação de 

plantas aquáticas e um processo de eutrofização acelerado. 

 

Gráfico 7 - IET da CHL (µg/L) 

 

Fonte: Nogueira. P.F. (2014) (Valores de abrangencia ≤ 1,17 Ultraoligotrófico, 

1,17<Cl≤3,24Oligotrófico, 3,24<Cl≤11,03Mesotrófico, 11,03<Cl≤30,55Eutrófico, 30,55<Cl≤69,05 

Supereutrófico, >69,05 Hipereutrófico). 
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Mapa 5 – Espacialização da Clorofila “a” 

 

          Fonte: Nogueira P, F. Rocha, I. R., (2014.) 
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Foto 09 - Vegetação afogada no reservatório. 

 

          Fonte: Nogueira P, F. (2014) 

 

Outro fator que pode ser levado em consideração é que o reservatório de foz do 

rio Claro é o terceiro construído no curso do Rio Claro, sofrendo influência dos 

reservatórios de Caçu e Barra dos Coqueiros que, segundo Cordeiro (2013) e Rocha 

(2014) já se encontram em estado de eutrofização, com presença de plantas aquáticas 

(Foto 10 a, b) e que possivelmente não estariam retendo todos os materiais carreados. 
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Foto 10 - (a e b) vegetação nos reservatórios a montante de Foz do Rio Claro 
A- Ilha de macrófitas aquática no 

reservatório da UHE Caçu 

B- Cordão de macrófitas aquáticas no 

reservatório da UHE Barra dos 

Coqueiros 

  

Fonte: Nogueira P, F. (2014) 

 

Os valores encontrados para a CHL estão acima dos limites estabelecidos 

ficando classificados como Supereutrófico, característica que também é apresentada por 

outros reservatórios com elevadas concentrações, como o de Barra Bonita, que segundo 

Buzelli (2013) foram observadas concentrações elevadas de CHL: 214,94 μg/L na 

estiagem e 87,61 μg/L nas chuvas. Como consequência há uma alteração das 

características químicas e físicas do meio, podendo trazer consequências negativas para 

o ecossistema aquático, como a morte de diversos organismos. 

Em uma pesquisa desenvolvida por Lopes (2007) em três reservatórios do 

Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, em São Paulo, o índice trófico para a CHL 

obtidos no verão e inverno é elevado, ficando entre Supereutrófico e hipereutrófico. 

Valores próximos quando comparados com os obtidos para Foz do Rio Claro, elevado 

para inverno e verão. 

7.2 Fósforo Total (PT) 

Segundo Tundisi e Matsumura Tundisi (2008) nutrientes como o PT, atualmente 

tem sua disponibilidade aumentada em função do uso de fertilizantes na agricultura e 

esgotos urbanos e industriais das aglomerações humanas sem tratamento adequado. 
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Conforme os resultados obtidos (Gráfico 8 e mapa 6) o IET do “PT”classifica as 

águas do reservatório entre eutrófica e mesotróficas, estas categorias de classificação 

podem ser consideradas de produtividade intermediária passando para alta. 

Resultados semelhantes aos encontrados por Cunha (2007) Rio Pariqueraçu, no 

Vale do Ribeira de Iguape – SP no mês de janeiro de 2007 que classificou a área 

pesquisada como mesotrófica e eutrófica, tais classificações ocorreram da nascente para 

a foz.  

 

Gráfico 8 - IET PT µg/L 

 
          Fonte: Nogueira. P.F. (2014) (Valores de abrangência ≤ 8 Ultraoligotrófico, Oligotrófico  

8<FT≤19, Mesotrófico 19<FT≤52, Eutrófico 52<FT≤120, Supereutrófico≤ 120<FT≤233, Hipereutrófico 

>233). 

 

No desenvolvimento da pesquisa para Foz do rio Claro foi verificado que no 

período chuvoso os valores apresentavam-se elevados, característica encontrada 

também por Gomes et. al. (2010) quando verificou no rio Catolé BA, que as 

concentrações de PT foram maiores na coleta realizada no início de julho, período este 

caracterizado por grande quantidade de chuvas (no estado da Bahia) as quais podem ter 

favorecido o carreamento deste elemento para o interior do rio. 

Deve se considerar que a avaliação do PT é de extrema importância, pois ele é um 

indicador da eutrofização artificial dos corpos de água, e conforme Ling e Nyanti Lee 

(2013) o PT é o nutriente limitante em lagos e reservatórios. No entanto, a entrada 

antropogênica resulta em um aumento na sua concentração e, portanto, tem sido 

responsável pela eutrofização em lagos e reservatórios em diferentes partes do mundo. 
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Com base nos resultados obtidos e a partir da análise espacial do PT não foi 

possível realizar a compartimentação do reservatório de acordo com a proposta de 

Kimmel et al. (1990). 
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Mapa 6 – Espacialização do Fósforo Total (PT) 

 
     Fonte: Nogueira P, F; Rocha I, R., (2014.) 
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Conforme podem ser observados no mapa para o PT (Mapa 7) os valores tem 

uma tendência a diminuir em direção ao compartimento de lago, fator observado 

também por Pedrazzi et. al. (2007) para o reservatório de Ituparanga Bacia do Alto 

Sorocaba (SP), eutrófico da entrada do Rio Sorocaba até pouco antes da metade do 

reservatório, mesotrófico no corpo central do reservatório e oligotrófico próximo a 

barragem. 

Os resultados do PT podem ter sido influenciados pelo uso da terra na bacia, que 

tem uma área grande reservada à pecuária e a inserção da cana de açúcar, como também 

em partes do reservatório é possível verificar a falta da vegetação nativa em suas 

margens fazendo com que o carreamento de sedimentos para o curso d’água seja mais 

elevado nesses pontos (foto 11 a, b). 

 

Foto 11 A- área sem vegetação próxima a 

barragem 

Foto 11 B - presença de gado no entorno do 

reservatório 

  

Fonte: Wachholz,( 2012.) 

 

Segundo Lamparelli (2004) a importância da avaliação do PT é indiscutível, 

uma vez que ele é na maioria dos ambientes o fator limitante para este processo. Sendo 

assim o PT disponível é um dos fatores mais importantes na regulação da produtividade 

do sistema. 

7.3 Transparência do Disco de Secchi (SEC) 

Ribeiro Filho et. al. (2010) estabelece que a transparência da água influencia 

fortemente o estado trófico de habitats aquáticos e a penetração da luz determina o 
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desenvolvimento de fitoplâncton e como consequência, um enriquecimento no 

reservatório. 

Quanto aos valores obtidos para a transparência do disco de SEC a água do 

reservatório se apresenta heterogênea (gráfico 9 e mapa 7) sendo possível verificar todas 

as classes para o IET no que se refere a esta análise, podendo as águas do reservatório 

ser classificada entre ultraoligotrófica e hipereutrófica.  

 

Gráfico 9 - IET do Disco de SEC (m) 

 
  Fonte: Nogueira P, F. (2014) (Valores de abrangência > 2,4 Ultraoligotrófico, 

2,2>S≥1,7Oligotrófico, 1,7>S≥1,1Mesotrófico, 1,1>S≥0,8Eutrófico, 0,8>S≥0,6Supereutrófico, 

<0,6Hipereutrófico). 
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Mapa 7 – Espacialização da Transparência (Transp) 

 
        Fonte: Nogueira P, F. Rocha I. R , (2014.) 
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A transparência de SEC para o período chuvoso oscilou entre 0,24 a 0,66 cm 

com média de 0,38 para Janeiro de 2013e para janeiro de 2014 de 0,88 a 1,3 m com 

média de 1,03. O aumento da transparência em direção à fase lacustre também foi 

observado, como pode ser verificado no (mapa 8). O que também foi observado por 

Meirinho (2010) em um braço do reservatório do Complexo Billings – SP, que 

diagnosticou tal deposição em direção à zona lacustre. Pinto Coelho et. al. (2004) 

observou este mesmo padrão para o reservatório de São Simão. 

Para o período considerado com baixo índice de chuva a transparência foi 

elevada em comparação com o período chuvoso, para julho de 2013 oscilou de 2,01 a 

3,41 m com uma média de 2,77 e em agosto de 2014 1,73 a 2,37 e média de 2,04 m, 

podendo ser verificado uma visibilidade maior da água para este período. De acordo 

com as analises feitas e quando comparados com a pesquisa de Silva et. al. (2009) para 

o reservatório de Peti-MG, verifica-se uma semelhança nos resultados, apresentando 

redução no período chuvoso que em muitos pontos chegou a 0,5 m; e aumento de 

visibilidade no período de estiagem variando de 1,5 m a 3 m. 

Ao se avaliar os dados (Gráfico 9 e Mapa 8) é possível verificar que a 

visibilidade da água foi baixa no período chuvoso (dia 25/01/2013 e 26/01/2014) e alta 

no período menos chuvoso (30/07/2013 e 03/08/2014).  

Os baixos valores de visibilidade podem ser associados à influência da chuva na 

bacia, carreando nutrientes e sedimentos para o reservatório, classificando-o como 

hipereutrófico e supereutrófico. Os altos valores de visibilidade ocorreram em 30/07/13 

e 03/08/14. Sendo assim, o reservatório foi classificado como ultraoligotrófico e 

oligotrófico com baixa produtividade e concentrações de nutrientes que não acarretam 

em prejuízos ao uso da água. 

Ao se avaliar a coloração da água (fotos 12A e 12B) é possível verificar que a 

transparência do SEC sofre influência da precipitação na bacia, ficando mais baixa no 

período chuvoso e mais alta no período com pouca ocorrência de chuva. 
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Foto 12 A - campo de Janeiro de 2013 Foto 12 B - campo de Julho de 2013 

  

Fonte: Wachholz, (2012.) 

 

Conforme a CETESB (2004) muitas vezes a transparência não é representativa 

dos graus de trofia, uma vez que pode ser afetada pela elevada turbidez decorrente de 

material mineral em suspensão e não apenas pela densidade de organismos 

planctônicos. 

7.4 Índice do Estado Trófico (IET) 

De acordo com Esteves (1998) a eutrofização representa o aumento da 

concentração de nutriente, especialmente Fósforo Total e Nitrogênio, nos ecossistemas 

aquáticos que tem como consequência o aumento de suas produtividades, levando ao 

crescimento excessivo de plantas aquáticas com consequente desequilíbrio de 

ecossistema aquático e progressiva degeneração da qualidade da água dos corpos 

lênticos.  

Pode ser verificado com base nos dados que o IET é heterogêneo para todas as 

analises realizadas, não sendo possível realizar uma compartimentação de todo o 

reservatório. Contudo foi possível observar que o ambiente de rio tem um grau de 

eutrofização maior em relação ao compartimento de lago, sendo estes dois 

compartimentos destacados com as maiores e menores taxas de eutrofização.  

Conforme o (gráfico 10) e o (mapa 8) o IET classifica a água do reservatório 

como Mesoeutrófica para janeiro de 2013 com destaque para o ponto 13 no ambiente de 

transição onde aparece a classe supereutrófica. Este resultado pode ser influenciado pelo 

Córrego da Abelha que fica bem próximo ao ponto de coleta e se encontra em uma área 

de agricultura, podendo este estar carreando para o reservatório materiais contaminantes 
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como, por exemplo, defensivos agrícolas. Ribeiros Filho et. al. (2013) em pesquisa no 

reservatório de Itaipu observou que os resultados do índice de estado trófico (IET) 

mostraram que as zonas fluviais e as zonas de transição apresentaram um grau trófico 

mais elevado, que pode ser relacionada com o maior aporte de nutrientes (poluição 

difusa), fato semelhante ao que ocorreu no reservatório Foz de Rio Claro. 

Para o período chuvoso de janeiro de 2014 o IET classificou as águas do 

reservatório como eutrófico e oligomesotrófico, este resultado pode ser influenciado por 

existir um maior carreamento de sedimentos para o reservatório neste período. Em dois 

pontos distintos aparece a classe eutrófica, nos pontos 7 que é uma região onde o curso 

do rio se torna estreito podendo estar causando o acúmulo de materiais nas margens, o 9 

pode estar tendo influência do afluente Córrego Água Boa pois o ponto de coleta se 

localiza bem na área de entrada deste afluente. 

Esta classificação indica que as águas do reservatório estão passando para uma 

produção de nutrientes intermediária, podendo vir a causar possíveis implicações para a 

qualidade da água. 

Em julho de 2013 para o IET o reservatório foi classificado como mesoeutrófico, 

corpos de água passando de uma produtividade intermediária para alta. Outra 

característica observada é que no compartimento de lago a eutrofização diminui.  

Em agosto de 2014 os valores obtidos foram os mais baixos, o IET classificou o 

reservatório como ultraoligotrófico, oligotrófico e mesotrófico, podendo ser verificado 

que o reservatório esta passando para uma produção intermediária, uma vez que para 

todos os campos a classe mesotrófica aparece. O mesmo acontece com Ribeiro Filho, 

R.A. (2011) em uma pesquisa desenvolvida para o reservatório de Itaipu que obteve 

valores médios em novembro/1987 do IET para todo o reservatório de 45.99, que 

classificam como mesotrófico.  
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Gráfico 10 - (IET) Indice de Estado Trófico 

 
Fonte: Nogueira. P.F. (2014) (Valores de abrangência ≤ 47Ultraoligotrófico, 47<IET≤52 

Oligotrófico, 52<IET≤59Mesotrófico, 59<IET≤63Eutrófico, 63<IET≤67Supereutrófico, 

>67Hipereutrófico). 

 

 

Segundo Lamparelli (2004) quando o processo de eutrofização deixa de ser 

natural, onde os ambientes tendem a passar de uma condição oligotrófica para a 

mesotrófica e finalmente para a eutrófica resultando no seu assoreamento e 

desaparecimento, o fenômeno de aceleração antrópica do processo de eutrofização pode 

ser observado em uma escala de tempo mais curta que pode ocorrer em décadas. 

Segundo Vale et. al. (2007) os países tropicais podem ter até 14 horas de luz 

disponível, favorecendo com isto a biomassa de fitoplâncton que começa a aumentar à 

medida que a temperatura da água e da luz aumenta, assim como a disponibilidade de 

nutrientes na forma dissolvida para uso do fitoplâncton. Isto é favorecido pela presença 

inadequada na bacia de drenagem de diversas fontes poluidoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

 

 

Mapa 8 – Espacialização do Índice do Estado Trófico (IET). 

 
          Fonte: Nogueira P, F; Rocha I, R.( 2014.) 
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O que pode ser observado nos mapas do IET (mapa 9) para todos os campos 

realizados, é que a classificação no compartimento de rio são mais elevadas. O mesmo 

ocorre para o compartimento intermediário, quando o ambiente se torna lêntico estes 

valores diminuem. 

Com base nisto pode se observar que o reservatório deve estar sofrendo 

influencia direta da cidade, com descarga de esgotos e outros poluentes. E conforme o 

ambiente se torna lêntico o IET diminui. 

7.5 Análises Estatísticas: Correlação e Regressão 

A análise estatística por meio da correlação linear de Pearson foi aplicada 

buscando responder o quanto as variáveis limnológicas possuíam relação entre si. Esta 

análise foi realizada utilizando os dados provenientes das campanhas dos campos 

(25/01/2013, 26/01/2014, 03/07/2013, 03/08/2014), com base em Santos (2007), sendo 

considerada correlação fraca valores entre 0% a 40%, média entre 40% e 70% e forte 

entre 70% e 100%. 

Esta análise permitiu identificar entre os parâmetros avaliados as relações 

existentes, estabelecendo as melhores variáveis de correlação. Para o reservatório de 

Foz do Rio Claro foram utilizadas somente as correlações médias e altas, as quais 

obtiveram resultados acima de 0,4 (positiva ou negativa) de correlação, ou seja, que se 

encaixaram no coeficiente de correlação > 0,4; acima desse nível, que é considerada 

“Moderada positiva - (MP)”, ou >-0,4 “Moderada negativa - (MN)”. Não serão 

abordadas no trabalho as correlações que apresentaram “Fraca positiva - (FrP)”, “Fraca 

negativa - (FrN)”, “Ínfima positiva (IP)” e “Ínfima negativa (IN)” ou “Nula (NL)”  

Conforme pode ser observado na (tabela 9), os valores que apresentaram as 

correlações que serão abordadas no trabalho encontram se marcados com a cor verde 

para uma melhor identificação dos mesmos. 

Tabela 9 - Matriz das correlações 

Parâmetros  25/01/2013 26/01/2014 03/07/2013 03/08/2014 

OD & TDS 0,37 -0,22 0,06 -0,43 

OD & Turb -0,18 0,46 0,07 0,43 

OD & CHL -0,33 0,10 0,08 -0,26 

OD & PT -0,13 0,35 0,31 -0,03 
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OD & Transp 0,04 -0,26 0,24 -0,09 

TDS & TURB -0,06 -0,38 0,04 -0,13 

TDS & CHL  -0,30 0,19 -0,21 0,29 

TDS & PT 0,05 -0,33 0,30 0,33 

TDS & Transp -0,22 -0,30 0,19 -0,10 

Turb & CHL 0,09 0,11 -0,02 -0,46 

Turb & PT 0,70 0,43 0,23 0,58 

Turb & Transp -0,89 -0,35 -0,60 -0,11 

Temp & CHL -0,21 0,04 -0,13 0,66 

CHL & PT 0,15 0,02 -0,30 -0,33 

CHL & Transp 0,02 0,13 0,01 -0,18 

PT & Transp -0,78 0,06 -0,10 -0,10 

Fonte: Nogueira P, F. (2014) Legenda: OD – Oxigênio Dissolvido; pH –Temp – Temperatura 

da Água; TDS – Total de Sólidos Dissolvidos; TURB – Turbidez; PT – Fósforo Total; Transp – 

Transparência da água. 

 

A Turb e o PT apresentaram uma correlação de 0,70 para o dia 25/01/2013 que 

foi (FP), indicando que neste campo um estaria exercendo uma influência sobre o outro, 

podendo ser explicado por ser este período considerado chuvoso, ocorrendo um maior 

carreamento de sedimentos para o reservatório e causando uma turbidez elevada e 

também aumentando os valores obtidos para o PT, o que pode ser observado também 

nos (apêndices 4 e 6). 

A Turb para 25/01/13 também apresentou correlação com a transp, porém foi -

0,89, ou seja, (FN) o que indica que uma exerce influência contraria sobre a outra, 

quando a turbidez é elevada a transparência é baixa e o mesmo ocorre ao contrário, o 

que pode ser observado nos resultados obtidos para estes parâmetros nos (apêndice 4 e 

7) 

A Temp apresentou correlação com a CHL “a” de 0,66 (MP), indicando que 

estes parâmetros se correlacionam positivamente. Quando a Temp aumenta a CHL “a” 

tende a aumentar também, pois as algas tem uma maior proliferação no verão, e tendem 

a estabilizar no inverno quando as temperaturas diminuem. 

E também a Turbidez e o PT para 03/08/2014 tiveram uma correlação positiva 

(MP) de 0,66, o que indica que mesmo para o período chuvoso ou seco estes parâmetros 

se correlacionam positivamente. 

Para elaboração dos gráficos de correlação linear, foram considerados somente 

os parâmetros que obtiveram correlações (FP), (FN), o que ocorreu somente para o 
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campo de 25/01/2013 para Turbidez e PT com correlação 0,70 (FP), turbidez e 

transparência -0,89 (FN) e PT e transparência 0,78 (FN). 

Conforme pode ser visualizado no (gráfico 11) para a correlação entre a turbidez 

e o PT, a correlação é positiva indicando que quanto maior for a turbidez maior será o 

PT. Nesse caso, verifica- se que o grau de associação foi de 49% dos dados ajustados 

linearmente, com os pontos 10, 14, 16 obtendo as medidas mais dispersas da linha 

central, indicando uma relação de afinidade média. 

 

Gráfico 11 - Diagrama de dispersão entre a Turbidez e o PT 

 

                     Fonte: Nogueira P, F. (2014) 

 

 

Observa-se que a correlação da Turb com a Transp é negativa, indicando que 

possuem uma relação inversa. Assim quando a turbidez estiver elevada a transparência 

será menor, conforme o (gráfico 12). Cerca de 79% dos dados estão ajustados à linha de 

tendência, demonstrando uma forte correlação negativa. 
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Gráfico 12 - Diagrama de dispersão entre a Transparência e a turbidez. 

 

                Fonte: Nogueira P, F. (2014) 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base nos dados limnológicos avaliados foi possível verificar, em relação à 

resolução CONAMA nº 357/2005, que nem todos os parâmetros avaliados encontram se 

dentro dos padrões estabelecidos para corpos d’água da classe especial e classe um (1). 

O TDS e a Turb se enquadram na classe um (1) da resolução CONAMA 

357/2005 para os quatro períodos avaliados. 

De acordo com os valores obtidos para o parâmetro OD, o mesmo pode ser 

classificado no campo de 25/01/13 entre as classes um (1) e quatro (4), enquanto que 

nos outros três períodos avaliados, o corpo d’água se enquadra na classe um (1). Os 

altos valores de OD obtidos na primeira coleta de campo estão possivelmente 

associados a não retirada da vegetação na área inundada, que devido ao seu estado de 

decomposição provoca baixa concentração de OD. 

O parâmetro PT conforme a resolução CONAMA 357/2005 pode ser 

enquadrado entre as classes um (1) e quatro (4), para todos os períodos avaliados. Os 

fatores que possivelmente influenciaram nessa variação foram os diferentes tipos de uso 

da terra na bacia, como: carreamento de agrotóxicos utilizados nas lavouras no período 

chuvoso, lançamento de efluentes domésticos do distrito de Itaguaçu para o rio e a 

decomposição da matéria orgânica (vegetação não retirada na época da construção do 

empreendimento) no reservatório. 

Em termos gerais os valores de CHL permitem realizar o enquadramento do 

corpo d’água na classe 1, com exceção das amostras dos pontos dois (2), nove (9) e 12 

para o período de 25/01/13. O ponto dois (2) por receber influência de efluentes do 

distrito de Itaguaçu, o ponto nove (9) devido a possível decomposição da vegetação não 

retirada e o ponto 12 possivelmente, devido a influência da cultura da cana de açúcar e o 

carreamento de nutrientes por causa da chuva. 

Em relação aos valores obtidos para a Temperatura é possível verificar que no 

período de maior incidência de radiação solar, a água tende a ganhar calor, enquanto 

que no período de inverno, devido à queda de temperatura do ar o corpo d’água tende a 

baixar sua temperatura. 

Segundo a proposta de Kimmel et. al. (1990) para os parâmetros TDS, Turb e 

IET, a compartimentação do reservatório pode identificar que a zona de rio se encontra 
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entre os pontos 1 e 9 ( início do reservatório até aproximadamente o córrego Quebra 

Cocão), o trecho de transição entre os pontos 10 e 15 (entre o córrego Quebra Cocão e 

córrego Alecrim) e o trecho lago, entre os pontos 16 e 23 ( Córrego Alecrim e 

Barramento da Usina). 

O IET para a CHL foi homogêneo, não sendo influenciado pelos períodos de 

coletas, sendo classificado como supereutrófico para as quatro analises realizadas, não 

sendo possível realizar a compartimentação do reservatório para esta análise. A CHL 

tem características de ser o nutriente limitante no reservatório, pois se destacou com os 

maiores resultados para todos os períodos. 

O IET do PT classificou o reservatório como mesoeutrófico para os quatros 

campos realizados, demonstrando uma produção que passou de intermediária para alta, 

causando implicações na qualidade da água. Para 25/01/13 as águas do reservatório 

foram classificadas como eutróficas, já no período de 26/01/14 a classificação foi 

Mesoeutrófica e eutrófica, o que pode ocorrer por haver neste período, um maior 

carreamento de partículas para o reservatório.  

Para SEC os resultados foram heterogêneos, e mostraram forte influência dos 

períodos com as menores transparências para o chuvoso e maiores para o seco. Para 

25/01/13 e 26/01/14 o reservatório pode ser dividido em dois compartimentos, 

rio/transição (pois não foi possível separar as classes) e trecho de lago. 

O IET do SEC classificou as águas do reservatório como hipereutrófico para o 

compartimento de rio/transição e supereutrófico para o de lago no período de 25/01/13. 

E para o período de 26/01/14 o compartimento rio/transição foi classificado como 

eutrófico e o compartimento lago como mesotrófico. Demonstrando que nos períodos 

com maior ocorrência da precipitação pluviométrica a transparência tende a diminuir. 

Para os campos realizados no período de 03/07/13 O IET classificou o 

reservatório como ultraoligotrófico e oligotrófico e 03/08/14 oligotrófico, classes que 

não apresentam nenhuma interferência negativa para o reservatório. Podendo verificar 

que este parâmetro é influenciado pelo ambiente, por esse motivo para o cálculo do IET, 

utiliza-se de uma ponderação para o SEC de modo a dar menor peso ao índice ao invés 

de eliminá-lo. 

O IET para 25/01/13 classificou as águas do reservatório como mesotrófica e 

eutrófica, que indicam uma produção transitória de intermediária para alta, podendo 

acarretar em prejuízos para o corpo d’água. Para 26/01/14 o IET classificou como 
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mesotrófico e oligotrófico indicando que o reservatório está com uma produção baixa, 

passando para intermediária. 

Para 03/07/13 o IET classificou as águas do reservatório como mesotrófica e 

eutrófica, indicando que o ambiente para esta data apresentou uma produtividade média 

chegando à alta, em 03/08/14 o IET foi classificado como ultraoligotrófico, oligotrófico 

e mesotrófico, observando que o reservatório estava passando de baixa produtividade 

para média. 

Entende-se a eutrofização como um grave problema atual em corpos d’água 

superficiais, pois é um dos maiores exemplos de alterações causadas pelo homem, 

encarecendo o tratamento de água e podendo diminuir o tempo de vida útil do 

reservatório. 

Com base nos dados obtidos até o presente momento, verifica-se que a qualidade 

da água do reservatório da UHE de Foz do Rio Claro pode estar comprometida, pois o 

tempo de construção deste é de quatro anos e já apresenta valores elevados. 

Com base nos dados obtidos pode-se verificar que o uso da bacia pode estar 

influenciando na qualidade da água, pela proximidade com a área urbana, com isso 

existe o lançamento de esgotos domésticos, e também pela proximidade das áreas 

agrícolas do corpo d’água provocando a entrada de efluentes industriais como 

fertilizantes e pesticidas. 

Para as correlações das medidas limnológicas as melhores foram encontradas 

para os parâmetros de Turbidez e PT que apresentaram uma correlação (FP), indicando 

que estes resultados tendem a se influenciar. 

A Turbidez e a transparência obtiveram uma correlação (FN) indicando que se 

influenciam inversamente. Para o PT e a transparência, a correlação também foi (FN) 

demonstrando que estes parâmetros são inversamente proporcionais. 

Para os resultados obtidos é importante considerar os empreendimentos 

hidrelétricos construídos no curso do Rio Claro. No sentido do rio já são 3 PCHs e 1 

UHE construídas e em funcionamento, a Pequena Central Hidroelétrica (PCH) Jataí e as 

UHE’s Caçu, Barra dos Coqueiros, Foz do Rio Claro no modelo fio d’água. 

Empreendimentos que causam toda uma modificação na dinâmica do rio, podendo 

ocasionar danos para todo o ecossistema aquático. 

Uma conclusão que se faz acerca da pesquisa desenvolvida na UHE Foz do Rio 

Claro, quanto à eutrofização é a necessidade de um monitoramento mais efetivo, pois 

foi obtido um grau de eutrofização elevado em relação ao tempo de alagamento da área. 
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Pode se concluir assim que o uso do solo tem influenciado diretamente na qualidade da 

água, uma vez que a bacia tem na pecuária e cana de açúcar o uso predominante do 

solo, e a falta de um manejo adequado pode levar a diminuição do tempo de vida útil do 

reservatório. 

Com base em todos os dados obtidos é necessário que sejam feitas algumas 

sugestões, uma vez que somente esta pesquisa não consegue responder todas as 

aspirações desejadas. 

É necessária a continuidade das analises e da pesquisa para o reservatório, 

englobando novos trabalhos mais avançados, que abranjam novos parâmetros de 

pesquisa. Pois apesar dos elevados valores de algumas analises, o reservatório pode 

estar passando por uma fase de estabilização devido ao pouco tempo de funcionamento. 
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APÊNDICE A 

Valores da Temperatura (Temp) 

Pontos 25/01/2013 26/01/2014 03/07/2013 03/08/2014 

P 1 27,22 28,33 25 21,7 

P 2 26,66 26,66 23,33 21,7 

P 3 26,66 27,22 22,22 21,7 

 P 4 26,66 27,22 22,22 22,2 

 P 5 27,22 27,22 21,11 22,5 

P 6 27,22 27,22 21,66 22,6 

P 7 27,22 27,22 21,66 22,5 

P 8 27,22 27,77 21,66 22,8 

 P 9 27,22 27,77 21,11 22,7 

 P 10 27,22 28,33 21,66 23,2 

 P 11 26,66 28,33 21,11 22,9 

 P 12 26,66 28,33 21,66 23,1 

 P 13 26,66 28,33 22,22 23 

P 14 27,22 28,33 21,66 22,8 

P 15 27,22 28,33 21,66 23,2 

 P 16 26,66 28,33 21,66 22,9 

 P 17 26,66 28,88 22,22 22,8 

 P 18 26,66 28,88 21,66 23,1 

 P 19 26,66 28,88 22,22 23,4 

 P 20 26,66 29,44 22,77 23,8 

 P 21 28,33 29,44 22,22 23,6 

 P 22 28,33 28,88 22,22 23,8 

 P 23 28,33 29,44 22,22 23,9 
Fonte: Nogueira. P.F. (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 

 

 

APÊNDICE B 

Valores de Oxigênio Dissolvido (OD) 

Pontos 25/01/2013 26/01/2014 03/07/2013 03/08/2014 

P1 6,9 9,26 10,43 7,57 

P2 0,4 9,22 10,54 7,79 

P3 1,5 10,4 10,23 8,33 

P4 4,4 10,09 9,44 7,6 

P5 8,4 10,74 10,37 7,7 

P6 3,1 9,63 9,79 7,78 

P7 1,9 9,94 10,68 7,83 

P8 6,7 10,75 10,05 7,7 

P9 2,6 10,69 10,83 7,75 

P10 7,4 10,84 10,43 7,14 

P11 2,1 10,28 10,08 7,84 

P12 6,6 10,18 9,98 7,75 

P13 2,1 10,88 10,9 7,44 

P14 2,9 10,83 10,36 7,5 

P15 1,3 9,81 10,4 7,52 

P16 8,0 9,92 10,42 7,23 

P17 7,9 9,32 10,64 7,23 

P18 8,8 9,63 10,08 7,81 

P19 5,7 10,26 10,64 7,39 

P20 8,0 10,57 10,45 7,61 

P22 6,9 10,15 10,56 7,31 

P22 3,1 9,55 10,61 7,29 

P23 2,4 10,04 10,4 7,01 
Fonte: Nogueira. P.F. (2014) 
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APÊNDICE C 

Valores de Totais de sólidos dissolvidos (TDS) 

Pontos 

25/01/2013 26/01/2014 03/07/2013 03/08/2014 

P1 17,40 14,12 19,95 14,58 

P2 11,42 12,72 11,81 14,63 

P3 10,63 11,43 12,22 14,75 

P4 13,57 11,5 11,55 15,14 

P5 12,69 11,23 11,72 14,81 

P6 15,49 11,2 11,67 14,77 

P7 12,37 11,31 11,85 14,79 

P8 12,52 11,84 11,25 14,74 

P9 12,48 11,77 11,29 14,77 

P10 15,69 11,59 11,41 14,8 

P11 13,67 11,1 11,12 14,73 

P12 14,06 11,12 10,95 14,72 

P13 11,91 11,11 11,11 14,75 

P14 13,23 11,35 10,81 14,68 

P15 12,22 11,33 11,26 14,82 

P16 11,52 11,23 11,09 14,79 

P17 14,20 11,5 11,21 14,84 

P18 13,31 11,38 11,06 14,87 

P19 12,64 11,25 12,06 14,85 

P20 14,14 11,41 11,14 14,83 

P21 11,67 11,19 11,42 14,83 

P22 13,70 11,24 11,54 15,03 

P23 11,77 11,25 11,97 15,08 
Fonte: Nogueira. P.F. (2014) 
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APÊNDICE D 

Valores da Turbidez (Turb) 

Pontos 

25/01/2013 26/01/2014 03/07/2013 03/08/2014 

P1 40,9 10,6 2,78 2,56 

P2 43,5 10,4 3,84 2,68 

P3 44,4 11,6 2,26 2,84 

P4 37,3 10,8 2,66 3,25 

P5 41,2 12,1 2,34 2,55 

P6 36,4 11,9 2,32 2,64 

P7 39,8 12,6 2,31 2,44 

P8 38,4 11,9 2,15 2,48 

P9 38,2 12,6 2,51 2,3 

P10 40,7 11,5 2,15 2,62 

P11 38,6 12,4 2,14 2,35 

P12 35,0 13,3 2,22 2,59 

P13 38,3 14,2 2,54 2,31 

P14 42,2 14 2,26 2,77 

P15 41,7 12,2 2,39 2,71 

P16 40,6 11,4 3,41 2,61 

P17 26,8 12,2 2,16 2,61 

P18 37,4 11,5 1,83 2,7 

P19 42,2 11,6 2,18 2,42 

P20 22,5 11,7 2,11 2,61 

P21 26,3 11 1,82 2,2 

P22 23,3 11,7 2,13 2,07 

P23 18,0 10,5 1,76 1,81 
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APÊNDICE E 

Valores da Clorofila “a” (CHL) 

Pontos 
25/01/2013 26/01/2014 03/07/2013 03/08/2014 

P1 4,2 0,42 2,95 0,42 

P2 12,6 2,53 3,37 0,84 

P3 5,5 1,26 2,95 1,68 

P4 3,4 0,42 2,95 0,42 

P5 3,8 0,84 2,95 0,42 

P6 2,5 2,95 3,37 2,95 

P7 2,5 2,95 2,53 1,68 

P8 5,9 1,26 3,37 0,84 

P9 3,8 10,10 2,95 1,26 

P10 3,8 0,84 3,79 1,26 

P11 4,2 0,42 5,47 2,53 

P12 1,3 1,26 3,37 2,53 

P13 24,8 0,84 4,21 0,84 

P14 7,2 5,05 3,79 2,53 

P15 5,1 2,11 5,05 2,53 

P16 4,6 1,68 5,05 0,84 

P17 6,7 0,42 5,47 2,53 

P18 1,7 2,95 3,79 3,79 

P19 6,3 2,53 4,21 4,21 

P20 6,3 2,53 2,53 2,53 

P21 3,8 1,68 3,37 3,79 

P22 3,8 2,95 2,53 4,21 

P23 5,9 4,63 5,47 3,79 
Fonte: Nogueira. P.F. (2014) 
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APÊNDICE F 

Valores do Fósforo Total (PT) 

Pontos 25/01/2013 26/01/2014 03/07/2013 03/08/2014 

P1 0,858 0,02 0,239 0,179 

P2 0,684 0 0,124 0,175 

P3 0,643 0 0,147 0,007 

P4 0,508 0 0,069 0,603 

P5 0,604 0,10 0,1 0,231 

P6 0,542 0 0,099 0 

P7 0,540 0,1 0,334 0,092 

P8 0,429 0 0,08 0 

P9 0,538 0 0,297 0 

P10 0,251 0 0,045 0,16 

P11 0,495 0,1 0 0 

P12 0,610 0 0 0 

P13 0,609 0,1 0,122 0 

P14 0,348 0,1 0 0,236 

P15 0,605 0 0,033 0,141 

P16 0,536 0 0,083 0 

P17 0,526 0 0,111 0 

P18 0,404 0 0,147 0 

P19 0,778 0 0,109 0,06 

P20 0,174 0 0 0,259 

P21 0,302 0 0 0,178 

P22 0,282 0 0 0 

P23 0,110 0,1 0 0 

Fonte: Nogueira. P.F. (2014) 
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APÊNDICE G 

Valores da Transparência (Transp) 

Pontos 25/01/2013 26/01/2014 03/07/2013 03/08/2014 

P1 0,24 0,88 2,47 1,86 

P2 0,3 0,95 2,25 2,08 

P3 0,31 0,95 2,9 2,37 

P4 0,34 0,94 2,68 1,8 

P5 0,35 1,05 2,59 2,2 

P6 0,33 1,06 2,4 1,8 

P7 0,35 1,06 3 2,3 

P8 0,35 1 2,82 2,07 

P9 0,34 0,95 2,78 1,9 

P10 0,35 0,95 2,43 2,2 

P11 0,36 0,93 2,38 1,9 

P12 0,32 0,98 2,73 2 

P13 0,40 0,98 2,65 1,85 

P14 0,36 0,98 3,02 2,15 

P15 0,35 0,98 3,41 2,05 

P16 0,37 0,98 2,02 2,3 

P17 0,43 1,09 3 2,2 

P18 0,41 1,1 2,71 1,73 

P19 0,35 1,11 3,12 1,8 

P20 0,50 1,16 2,84 2,07 

P21 0,53 1,2 2,92 2,05 

P22 0,60 1,2 3,25 2,28 

P23 0,66 1,3 3,35 2,11 
Fonte: Nogueira. P.F. (2014) 
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APÊNDICE H 

Valores do IET para a Clorofila “a” (CHL) 

Pontos 
25/01/2013 26/01/2014 03/07/2013 03/08/2014 

P1 53,8 42,5 52,0 42,5 

P2 59,2 51,3 52,7 45,9 

P3 55,1 47,9 52,0 49,3 

P4 52,7 42,5 52,0 42,5 

P5 53,3 45,9 52,0 42,5 

P6 51,3 52,0 52,7 52,0 

P7 51,3 52,0 51,3 49,3 

P8 55,4 47,9 52,7 45,9 

P9 53,3 58,1 52,0 47,9 

P10 53,3 45,9 53,3 47,9 

P11 53,8 42,5 55,1 51,3 

P12 47,9 47,9 52,7 51,3 

P13 62,5 45,9 53,8 45,9 

P14 56,4 54,7 53,3 51,3 

P15 54,7 50,4 54,7 51,3 

P16 54,2 49,3 54,7 45,9 

P17 56,1 42,5 55,1 51,3 

P18 49,3 52,0 53,3 53,3 

P19 55,8 51,3 53,8 53,8 

P20 55,8 51,3 51,3 51,3 

 P21 53,3 49,3 52,7 53,3 

P22 53,3 52,0 51,3 53,8 

P23 55,4 54,2 55,1 53,3 

Fonte: Nogueira. P.F. (2014) 
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APÊNDICE I 

Valores do IET para o Fósforo Total (PT) 

Pontos 25/01/2013 26/01/2014 03/07/2013 03/08/2014 

P1 75,4 35,8 25,8 65,9 

P2 74,0 57,7 63,7 65,8 

P3 73,6 66,5 64,7 46,3 

P4 72,2 57,8 60,1 73,3 

P5 73,3 63,4 62,4 67,4 

P6 72,6 65,1 62,3 35,8 

P7 72,6 69,8 69,7 61,9 

P8 71,2 60,9 61,0 35,8 

P9 72,6 63,8 69,0 35,8 

P10 67,9 62,5 57,5 65,2 

P11 72,1 58,0 35,8 35,8 

P12 73,3 67,2 35,8 35,8 

P13 73,3 69,1 63,6 35,8 

P14 69,9 68,4 35,8 67,6 

P15 73,3 35,8 55,7 64,5 

P16 72,5 66,5 61,2 35,8 

P17 72,4 51,3 63,0 35,8 

P18 70,8 47,8 64,7 35,8 

P19 74,8 69,4 62,9 59,3 

P20 65,7 62,1 35,8 68,1 

P21 69,1 62,4 35,8 65,9 

P22 68,7 38,7 35,8 35,8 

P23 62,9 35,8 35,8 35,8 

Fonte: Nogueira. P.F. (2014) 
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APÊNDICE J 

Valores do IET para o Índice do estado Trófico  

Pontos 
25/01/2013 26/01/2014 03/07/2013 03/08/2014 

P1 64,6 38,9 39,2 54,2 

P2 66,6 58,2 54,5 55,8 

P3 64,4 58,4 57,2 47,8 

P4 62,5 56,1 50,1 57,9 

P5 63,3 57,2 54,7 55,0 

P6 61,9 57,5 58,6 43,9 

P7 61,9 60,5 60,9 55,6 

P8 63,3 56,9 54,4 40,9 

P9 62,9 60,5 60,9 41,9 

P10 60,6 55,4 54,2 56,5 

P11 62,9 45,5 50,3 43,6 

P12 60,6 44,3 57,5 43,6 

P13 67,9 58,7 57,5 40,9 

P14 63,2 44,6 61,5 59,4 

P15 64,0 55,2 43,1 57,9 

P16 63,4 58,0 57,9 40,9 

P17 64,3 59,0 46,9 43,6 

P18 60,1 59,0 49,9 44,6 

P19 65,3 58,3 60,3 56,5 

P20 60,7 43,6 56,7 59,7 

P21 61,2 44,3 55,8 59,6 

P22 61,0 43,6 45,3 44,8 

P23 59,2 45,5 45,0 44,6 

 

Fonte: Nogueira. P.F. (204) 


