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RESUMO 

 

Na região semiárida do Nordeste do Brasil, onde as precipitações possuem caráter 

sazonal e irregular no tempo e no espaço, os ecossistemas aquáticos estão sujeitos à 

variação acentuada no nível da água e vulneráveis ao regime de mistura e estratificação 

das massas de água. Esse trabalho tem como objetivo avaliar, em 2015, a influência de 

fatores climáticos e hidrológicos sobre os processos de mistura e estratificação das 

massas de água do açude Pereira de Miranda, (Pentecoste, Ceará). A vulnerabilidade aos 

processos de circulação e eventos de estratificação térmica e química das massas de 

água foram verificadas a partir dos dados de temperatura da água, oxigênio dissolvido, 

pH e condutividade elétrica, observados na região pelágica e associados aos valores de 

tempo teórico de retenção hidráulico, profundidades máxima e média e precipitação 

pluviométrica. O açude Pereira de Miranda apresentou condições de estratificação 

térmica e química nos meses março e abril. Nos demais meses, as condições de 

circulação das massas de água no açude foram evidenciadas pela homogeneização da 

temperatura da água e das concentrações de OD no perfil vertical da coluna d’água, 

favorecida pela redução na profundidade média do açude. A partir dos resultados, 

observou-se que o prolongamento e intensificação das condições de seca resultaram em 

mudanças nas características morfométricas, físicas e químicas do açude, que 

favoreceram a predominância de eventos de circulação das massas de água.  

Palavras-chave: Estratificação térmica. Pentecoste. Seca. Semiárido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

In the semi-arid Northeast region of Brazil, where precipitations are seasonal and 

irregular in the spatio-temporal scales, the aquatic ecosystems are subjected to marked 

variation in the water level and are vulnerable to the mixing regime and the stratification 

of water bodies. The aim of this paper is to evaluate the influence of climatic and 

hydrological factors on the mixing and stratification processes of water body of the 

Pereira de Miranda weir (Pentecoste, Ceará). The vulnerability to the thermal and 

chemical stratification processes and the circulation of the water bodies were verified 

from the data of water temperature, dissolved oxygen, pH and electrical conductivity 

observed in the pelagic region, and associated with the values of hydraulic retention 

time, maximum and average depths and precipitation. The Pereira de Miranda weir 

presented termal and chemical stratifications conditions in the months of March and 

April. In the other months, there is circulation of the water bodies, with a complete 

homogenization of the temperature and the DO in the water column, due to the weir 

decrease. From the results, it was observed that the prolongation and intensification of 

the drought conditions resulted in changes in the morphometrics, physical and chemical 

characteristics of the weir, favoring the predominance of the circulation of the water 

bodies. 

Keywords: Thermal stratification. Pentecoste. Drought. Semiarid. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Cobrindo em torno de 71% da superfície do planeta Terra, a água pode ser 

considerada o recurso natural mais valioso para a manutenção da vida (PAZ; TEODORO; 

MENDONÇA, 2000).  

No entanto, os ecossistemas aquáticos têm sido degradados por modificações nos 

percursos originais, formas inadequadas de uso e ocupação do solo, assim como fontes 

poluidoras, com o despejo ilegal de resíduos e efluentes (VON SPERLING, 2014; SOUZA; 

SANTOS; OLIVEIRA, 2012). Além disso, a problemática envolvendo aspectos da qualidade e 

da disponibilidade de água poderão ser intensificados, como preveem vários modelos 

climáticos, em especial para a região semiárida do Brasil (BRAGA et al., 2015).  

O clima do Nordeste brasileiro, determinado por condições naturais de alta 

disponibilidade de energia solar e temperaturas elevadas (MARENGO, 2008), associadas a 

baixas taxas de precipitação, com média anual de 650 mm (VIEIRA, 2003), torna a região 

naturalmente frágil em relação ao balanço hídrico e à mudanças sazonais na qualidade da água. 

Em função das mudanças climáticas, o efeito da seca será mais intenso e frequente (BRASIL et 

al., 2016), considerando que as previsões são de aumento na temperatura do ar, redução nos 

índices de precipitação e taxas maiores de evapotranspiração potencial, intensificando a 

tendência à aridez dessa região (IPCC, 2014). 

Nesse cenário, a vulnerabilidade aos processos de mistura e estratificação das 

massas de água, com implicações sobre a qualidade da água, poderá ser alterada e elevada em 

função da variação no nível da água, tempo de residência hidráulica, profundidade média dos 

ecossistemas aquáticos, troca de calor e equilíbrio térmico entre água e ar e velocidade do vento 

(ESTEVES, 2011; BRAGA et al. 2015). 

Assim, em virtude das condições de seca, associadas à escassez hídrica e à 

deterioração da qualidade da água, se faz necessária melhor compreensão dos processos de 

mistura e estratificação das massas de água nos mananciais de abastecimento da região 

semiárida do Brasil, em especial aos açudes, que são responsáveis pela maior parte do 

abastecimento humano e do setor produtivo da região.    

Para tanto, neste trabalho foi avaliada a vulnerabilidade do açude Pereira de 

Miranda à dinâmica de mistura e estratificação da água, em função de fatores climáticas e 

hidrológicos e seus efeitos sobre a qualidade da água.   

Essa pesquisa faz parte de um projeto mais abrangente, iniciado em 2009, 
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desenvolvido sobre três eixos: (1) amostragem mensal de água na superfície e fundo, em cinco 

estações de coleta, para determinação de variáveis físicas e químicas, assim como para 

identificação e contagem de fitoplâncton e de zooplâncton; (2) amostragem trimestral, em 

escala nictemeral (24 h), para determinação de variáveis físicas, químicas e biológicas, além da 

determinação da produtividade primária; e (3) amostragem do sedimento de fundo, durante 

quatro meses, buscando avaliar a ressuspensão de ortofosfato e sua implicação na dinâmica do 

açude, acrescentado no último ano de trabalhos. 

Neste trabalho, referente ao primeiro eixo, apenas uma estação de coleta foi mantida, 

em decorrência do longo período (de abril de 2012 até 2017) de estiagem no estado do Ceará e, 

consequentemente, do baixo volume hídrico no reservatório. 
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2 OBJETIVOS 
 
2.1 Geral 
 

Avaliar a influência de variáveis climáticas e hidrológicas na dinâmica vertical das 

variáveis limnológicas relacionadas aos processos de mistura e estratificação e à qualidade da 

água do açude Pereira de Miranda.  

 

2.2 Específicos 
 

 Avaliar a influência da dinâmica temporal das variáveis climáticas sobre as 

características morfométricas e hidrológicas do açude Pereira de Miranda; 

 Verificar a dinâmica temporal dos processos de mistura ou de estratificação das 

massas de água a partir da identificação do estabelecimento de termoclinas 

(estratificação térmica) e variação vertical nas concentrações de oxigênio dissolvido 

(estratificação química); 

 Associar a ocorrência de estratificação e de misturas das massas de águas às 

características climáticas da região e hidrológicas e morfométricas do açude Pereira 

de Miranda; 

 Avaliar aspectos da qualidade da água em função dos processos de mistura e 

estratificação das massas de água.   
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
3.1 Região semiárida do Nordeste brasileiro e balanço hídrico  
 

Com uma área de 969.589,4 km², o semiárido brasileiro cobre 11% do território 

nacional, com 1.132 municípios em nove estados (Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais), estando sujeita a secas recorrentes e 

severas (AB’SABER, 2003; BARBOSA et al., 2012). 

As características climáticas da região estão diretamente associadas à 

disponibilidade hídrica (FREIRE; CALIJURI; SANTAELLA, 2009), em decorrência das 

temperaturas médias elevadas (27-29ºC), uma curta estação chuvosa, com fraca precipitação 

em alguns anos, consequentemente evapotranspiração potencial elevada (VIEIRA et al., 2009; 

POLZIN; HASTENRATH, 2014), e assim, escassez das reservas naturais de água. 

A escassez hídrica é uma situação na qual não há água suficiente para satisfazer as 

condições mínimas de sobrevivência digna. Além dos aspectos naturais, as ações antrópicas 

influenciam a escassez, quando muitas vezes, em decorrência de tendências socioeconômicas 

inadequadas à realidade local (MONTENEGRO; RAGAB, 2012), com demandas de volumes 

elevados de água em conflito potencial com os usos prioritários, como consumo humano e 

dessedentação de animais, acabam por intensificar o balanço hídrico negativo (FREIRE; 

CALIJURI; SANTAELLA, 2009; ROCKSTRÖM et al., 2009). 

O balanço hídrico pode ser entendido como a contabilização dos ganhos e perdas 

de água em um sistema, sendo este um determinado volume de solo, um trecho de rio ou uma 

bacia hidrográfica e, sua compreensão é fundamental para o conhecimento da disponibilidade 

hídrica de um local. Existem vários modelos para o seu cálculo, como o de Jothityangkoon, 

Sivapalan e Farmer (2001), no qual os ganhos são contabilizados a partir da precipitação pluvial, 

e as perdas, relativas ao escoamento superficial e profundo e à evapotranspiração (SOUZA et 

al., 2006). Em regiões com balanço hídrico negativo, a gestão hídrica se torna essencial e 

estratégica (VIEIRA, 2003), a exemplo do semiárido cearense.  

 

3.2 Açudes – Definição e finalidades 
 

Na região Nordeste do Brasil, em especial no estado do Ceará, as políticas de 

desenvolvimento e infraestruturação hídrica foram baseadas na açudagem, favorecendo a 

construção de grandes açudes, como Castanhão, concluído em 2002; Orós, concluído em 1961; 

Banabuiú, concluído em 1966; Araras, concluído em 1958; Pereira de Miranda, concluído em 
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1957.Além de uma rede de canais: “Canal do Trabalhador”, concluído em 1993; “Eixão das 

águas” ou “Canal da Integração”, em andamento; e “Cinturão das Águas do Ceará”, em 

andamento e  perfuração de poços.  

Os reservatórios foram construídos com os propósitos de perenizar as bacias 

hidrográficas locais e aumentar a capacidade de armazenamento de água visando o 

abastecimento urbano, rural e industrial (REBOUÇAS; BRAGA; TUNDISI, 2006; 

WILLIAMSON et al., 2009).  

Construídos a partir de barramento do fluxo natural de um rio (FANNY et al., 2013), 

os reservatórios estão sujeitos à atuação de muitos fatores, como regimes hidrológicos e 

climáticos e aportes de nutrientes, que podem levar a modificações nas características 

limnológicas do corpo hídrico, como instabilidade da coluna d’água e alterações na biota local 

(BRANCO et al., 2009).  

O rio, ao ser barrado para o represamento de suas águas, deixa de ser um sistema 

lótico para tornar-se lêntico (TUNDISI; TUNDISI, 2008), e essa modificação acarreta em 

mudanças em suas características limnológicas (PAYNE, 1986). Por se tratar de um ambiente 

fechado, com água “parada”, há limite de nutrientes e, geralmente, redução da biomassa 

fitoplanctônica (THORNTON; KIMMEL; PAYNE 1990). 

Outro aspecto alterado com o represamento é a estabilidade da coluna d’água, já 

que no rio há sempre um movimento regular das massas de água, diferente do reservatório, o 

que cria condições favoráveis à ocorrência de estratificação (TUNDISI; TUNDISI, 2008), 

geralmente região mais profunda, próximo à barragem. 

 

3.3 Processos de circulação e estratificação em açudes do semiárido  
A estratificação é um fator importante para a qualidade de águas, especialmente de 

ecossistemas lênticos como lagos e reservatórios que, do ponto de vista térmico, apresentam 

processos físicos semelhantes (TUNDISI; TUNDISI, 2008), e ocorre quando há formação de 

camadas de água com densidades diferentes, causadas por variação de temperatura e ou 

concentrações de sais. Nessas situações, as camadas de água atuam como dois corpos diferentes, 

um flutuando sobre o outro (UNEP, 1996). Assim, a estratificação pode ser térmica ou química, 

de modo que os gases e compostos orgânicos e inorgânicos presentes na água podem apresentar 

distribuição heterogênea na coluna d’água.  

Nos ecossistemas aquáticos continentais, os processos de estratificação e mistura 

resultam dos efeitos acumulados das trocas de calor e das entradas de energia, da absorção da 
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radiação solar com a profundidade (a qual depende das condições óticas da água na superfície), 

da direção e da força do vento, da direção e da energia cinética das entradas de água e da direção 

e força das saídas de água (TUNDISI; TUNDISI, 2008).  

Como observado por Branco et al. (2009), em ambientes profundos, torna-se mais 

fácil a formação e maior estabilidade da estratificação, seja térmica ou química, porque nessas 

condições a influência do vento, como agente potencial de mistura das massas de água, é 

reduzida (ESTEVES, 2011). 

A dinâmica de circulação e estratificação das massas de água, assim como a 

profundidade da termoclina, são os principais fatores que regulam a distribuição de substâncias 

químicas e organismos ao longo da coluna de água, sendo o vento o principal fator capaz de 

misturar tais camadas (ELCI, 2008). 

Entretanto, em lagos de regiões tropicais, a estratificação química ocorre, com 

frequência, independentemente da estratificação térmica, a exemplo da variação vertical nas 

concentrações de oxigênio dissolvido (ESTEVES, 2011). 

O clima, principal indutor do processo de estratificação e desestratificação, está 

relacionado com a latitude e altitude, com consequência direta na estabilidade da coluna de 

água em lagos e reservatórios (BRANCO et al., 2009) como é visto nos ecossistemas de água 

doce do semiárido do Nordeste brasileiro. Somando-se o clima singular com um conjunto de 

outros fatores, como barramentos topográficos, a região apresenta seca prolongada, chuvas 

irregulares, temperaturas e taxa de evaporação elevadas, resultando em flutuações frequentes 

do nível da água (CHELLAPPA, S. et al., 2009). 

Os padrões de estratificação da coluna d’água são muito variáveis, mesmo em 

ecossistemas localizados na mesma região, porque além de fatores climatológicos, fatores 

inerentes ao próprio ecossistema (por ex. morfometria) têm papel importante (FILHO; 

MARTINS, 2006). A estratificação térmica, um dos mecanismos de estratificação física, ocorre 

no verão em áreas de média e alta latitude e afeta a distribuição vertical da água em lagos, 

especialmente em lagos eutrofizados (YU et al., 2010), formando camadas, que de acordo com 

a faixa de transição, são conhecidas como epilímnio, metalímnio e hipolímnio, como pode ser 

observado na Figura 1.  
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Epilímnio é a camada superior, geralmente bem misturada pela ação do vento pelo 

menos numa parte do dia e representa a água mais quente e menos densa no corpo hídrico (JI, 

2007). No metalímnio, camada intermediária, encontra-se a termoclina, que, segundo Birge 

(1987 apud TUNDISI; TUNDISI, 2008), corresponde à região com taxa máxima de decaimento 

do perfil térmico, devido principalmente à ação do vento e a diferenças de densidade 

(FERREIRA; CUNHA, 2013).  

Uma das influências da termoclina e da formação de camadas nos corpos hídricos, 

principalmente na última camada, hipolímnio, é o impedimento da renovação do oxigênio, 

podendo levar a condições anóxicas em muitos reservatórios durante parte do ano (BRANCO 

et al, 2009).  

Em áreas de baixa latitude, como é o caso do Nordeste brasileiro, os fenômenos 

acontecem de maneira diferenciada, tendo em vista que grande parte dos lagos apresentam 

profundidade reduzida e a variação sazonal da temperatura é pouco acentuada em relação à 

variação diária. Assim, normalmente, são observadas estratificações e desestratificações diárias 

da coluna d’água (ESTEVES, 2011). 

Lagos tropicais exibem ampla variação sazonal da espessura da camada de mistura, 

Figura 1 – Padrão de estratificação térmica em lagos. A temperatura elevada 
característica de lagos tropicais e grande profundidade típica de regiões temperadas.  

Fonte: Elaborado pelo próprio autor, adaptado de Tundisi e Tundisi (2008). 
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sendo essa variação, uma causa direta da atelomixia (TAVERA; MARTÍNEZ-ALMEIDA, 

2005), que segundo Lewis (1973) é uma variação diária de temperatura e densidade da água 

que possibilita estratificações e circulações alternadas e diárias, que pode ser total, quando afeta 

toda a coluna de água, ou parcial, quando se limita ao epilímnio. 

Na atelomixia se apresentam termoclinas primárias e secundárias, na qual a 

primeira é definida pela profundidade até onde o vento age, formando o epilímnio, enquanto a 

segunda indica a capacidade de mistura devido o resfriamento noturno (BARBOSA; PADISÁK, 

2002). 

No Nordeste brasileiro, ainda são poucos estudos em relação à atelomixia, mas 

Bouvy et al., (2003), ao analisarem o reservatório Tapacurá, Pernambuco, identificaram o 

fenômeno que, de acordo com Lewis (1973), é típico de águas tropicais e subtropicais. Barbosa 

e Padisák (2002) também observaram esse fenômeno ao estudarem o lago Dom Helvécio, 

Minas Gerais, constatando ainda, o efeito direto da atelomixia sobre a manutenção da 

comunidade fitoplanctônica. 

Existem diversos métodos e índices utilizados para identificar a ocorrência de 

estratificação e caracterizar a estabilidade da coluna d’água, como os números de Richardson e 

Froude e índice de estabilidade de Schmidt (YU et al., 2010), mas como explica Esteves (2011), 

mesmo com pequena diferença de temperatura entre epilímnio e hipolímnio, lagos tropicais, 

como os do Nordeste brasileiro, apresentam estratificação estável, semelhante à de lagos em 

regiões temperadas. 

Assim, lagos e reservatórios podem ser classificados de acordo com o padrão 

térmico vertical durante o ciclo climatológico de estratificação e circulação (TUNDISI; 

TUNDISI, 2008).  

Esteves (2011), classificou os lagos em holomíticos, aqueles cuja circulação atinge 

toda a coluna d’água; dimíticos, os que apresentam  duas circulações por ano, uma no outono e 

outra na primavera; monomíticos quentes, aqueles com circulação somente no inverno, com 

temperatura nunca abaixo de 4 °C; monomíticos frios, aqueles com circulação somente no verão 

e temperatura da superfície nunca ultrapassando 4 ºC; holimíticos, como lagos profundos com 

poucas circulações; polimíticos, como lagos normalmente rasos e com muitas circulações; e 

meromíticos, como lagos nos quais a circulação das camadas não alcança toda a coluna d’água. 

Nos reservatórios da região Nordeste do Brasil, em geral rasos (± 30 m) e com 

grande extensão (> 5 km² de superfície), ocorrem circulações frequentes, características de 

lagos polimíticos (FILHO; MARTINS, 2006). As variações diurnas de temperatura, atelomixia, 
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ocorrem devido ao resfriamento da camada superficial da coluna de água durante o período 

noturno, causado principalmente pelo vento. 

 

3.4 Eventos de estratificação e circulação e mudanças na qualidade da água 
 

A estratificação térmica pode ter consequências importantes sobre a qualidade da 

água, uma vez que, além das diferenças de densidade, a temperatura tem influência significativa 

ainda sobre as taxas de reações químicas e biológicas, incluindo a produção primária e 

secundária, a regeneração de nutrientes e padrões de migração dos organismos planctônicos. 

Ecossistemas estratificados podem limitar significativamente a difusão de oxigênio dissolvido 

(OD) produzido na camada superficial da coluna de água, para o fundo de um lago, onde o 

consumo de oxigênio é maior do que sua produção (CHIN, 2012; PAES et al., 2016). 

Como explica Esteves (2011), com o aumento da temperatura, os gases, a exemplo 

do oxigênio dissolvido, se tornam menos solúveis na água. Assim, o sistema tende a apresentar 

grandes deficits de OD nas camadas mais inferiores, situação que afeta toda a biota. Em alguns 

casos, o ambiente chega a encontrar-se anóxico.  

A anoxia no sedimento favorece a liberação de compostos para a coluna d’água, 

como fósforo e amônia, que assimilados pelo fitoplâncton contribui para o processo de 

eutrofização (ESTEVES, 2011). A estratificação química do OD pode ainda acarretar na morte 

de peixes e outros organismos, além de prejudicar a qualidade cênica do ambiente e favorecer 

a proliferação de cianobactérias tóxicas (MEDEIROS et al., 2015). Já em períodos de circulação, 

há uma ressuspensão de nutrientes do sedimento e maior difusão do OD, dando boas condições 

para o estabelecimento de certos tipos de algas (ESTEVES, 2011; DANTAS; BITTENCOURT-

OLIVEIRA; MOURA, 2012). A atelomixia também parece ter grande importância na 

limnologia tropical, principalmente na manutenção da estrutura térmica, distribuição de 

nutrientes e comunidade fitoplanctônica (TUNDISI; TUNDISI, 2008).  

Estudos como o de Becker, Cardoso e Huszar (2008) têm indicado o papel 

determinante da atelomixia parcial em lagos de baixa latitude na manutenção de espécies de 

diferentes origens filogenéticas e funcionais, o que sugere que este deve ser um processo muito 

importante para a limnologia tropical, mas ainda pouco documentado. Barbosa, Barbosa e 

Barbosa (2011) mostraram ainda a importância da atelomixia como força operacional que 

influencia a distribuição vertical de fitoplâncton. 

O açude Pereira de Miranda foi local de diversas pesquisas, desde análise da 

qualidade de água, caracterização das comunidades fito e zooplanctônica à aplicações de novos 
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métodos de estudos. 

Em relação a qualidade da água, índice de estado trófico e composição 

fitoplanctônica pode-se destacar, Alexandre et al. (2008), que ao analisarem a qualidade da água 

do açude, concluíram que este encontrava-se em estado de eutrofização. Já Lima et al. (2015), 

ao analisar a aplicação de Índices de Estado Tróficos adaptados para os açudes do semiárido, 

concluiu que, por não incluir determinados dados dos reservatórios, deveriam ser feitos mais 

estudos para ajustes dos índices utilizados ou formulação de índice de estado trófico consistente 

com as condições locais.  

Diniz (2016), analisou a produtividade primária e comunidade fitoplanctônica do 

açude, observando que o período de estiagem durante o estudo não teve influência significativa 

na produtividade primária. Constatou ainda uma baixa diversidade, tendo dominância de 

cianobactérias, principalmente do gênero Microcystis. 

Já estudos sobre estratificação e movimentação das massas de água pode-se 

mencionar, Lemos (2011), que observou que o reservatório apresentou-se estratificado em 

períodos constantes, e que este influenciou vários parâmetros da qualidade da água. Viu ainda 

que a variabilidade do perfil térmico diário do açude caracterizava-o ora como polimítico, ora 

como meromítico.  

França et al. (2013) verificaram no açude Pereira de Miranda, processos de 

estratificação e desestratificação. Demonstraram também que no período de inversão da coluna 

d’água, quando há mudança na temperatura e completo revolvimento das massas de água, é 

comum ocorrer a depreciação da qualidade da água, decorrente da ressuspensão na coluna de 

água do sedimento de fundo, e consequente constituintes, como ortofosfato, ocasionando a 

redução do oxigênio na superfície.  

Silva (2016), ao observar a ocorrência de estratificação e desestratificação, 

percebeu que a capacidade de estratificação térmica e química foi mais acentuada no período 

chuvoso, caracterizado por uma maior profundidade registrada nos pontos de coleta, sendo 

radiação solar e vento principais agentes para ocorrência de estratificação e mistura completa 

da água no perfil vertical. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS  
 
4.1 Localização e caracterização da área de estudo 
 

A área em estudo compreendeu o açude Pereira de Miranda, popularmente 

conhecido como “açude Pentecoste”, projetado e construído pelo Departamento Nacional de 

Obras Contra as Secas – DNOCS, entre 1950 e 1957, no município de Pentecoste, região Norte 

do estado do Ceará, Brasil, com finalidades de controlar as cheias e regularizar o fluxo do rio 

Curu, abastecimento humano, irrigação, aquicultura, navegação, lazer, entre outras (DNOCS, 

2016).  

 

 

 

O clima local é classificado como BSw’h’ (KOEPPEN, 1948), ou seja, semiárido e 

quente com chuva no verão e outono, e seco no inverno e na primavera, sendo caracterizado 

por precipitação média anual de 817 mm, com período chuvoso, que ocorre normalmente entre 

janeiro e junho, e um período  de estiagem de julho a dezembro. A temperatura média anual 

varia de 26 a 28 ºC, sendo registrada evaporação potencial de 1.436 mm.ano-1 (BOUVY et al., 

1999; CEARÁ; 2016b; CEARÁ, 2016d).  

Figura 2 – Localização geográfica do açude Pereira de Miranda (Pentecoste, Ceará, 
Brasil) e estação de coleta. 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor. 
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O clima da região semiárida é marcado pela grande irregularidade na precipitação, 

com período chuvoso curto, concentrado nos primeiros meses do ano (FRANÇA et al., 2013), 

quando os principais sistemas atuantes são os frontais, os vórtices ciclônicos de ar superior 

(VCAS), os distúrbios de leste e a zona de convergência intertropical (ZCIT) (ARAÚJO et al., 

2008), este último apontado como a principal causa de eventos chuvosos no estado do Ceará 

(XAVIER et al., 2000).  

Além destes, ainda existem fenômenos que interferem nas condições climáticas da 

região semiárida, conhecidos como El Niño e La Ninã (MEDEIROS et al., 2011; SANTOS; 

MANZI, 2011), que consistem, respectivamente, em aquecimento e esfriamento anormal da 

superfície do oceano Pacífico, com implicações complexas sobre os índices pluviométricos na 

América do Sul. A probabilidade de escassez pluviométrica no semiárido cearense é maior sob 

efeito da ocorrência do El Niño, ao contrário de La Ninã, que se caracteriza ou por sua influência 

neutra ou por estar associada à precipitações pluviométricas anuais acima da média histórica 

(CEARÁ, 2016b). 

O açude Pereira de Miranda está localizado na bacia hidrográfica do rio Curu, que 

abrange a região Centro-Norte do estado do Ceará (SOUZA; SANTOS; OLIVEIRA, 2012), 

sendo considerado o maior de sua bacia (DNOCS, 2016). A maior parte da sua área de 

drenagem está submetida às irregularidades pluviométricas do semiárido e aos índices 

deficitários de balanço hídrico durante quase todo o ano (INÁCIO; RODRIGUES; 

CAMPANHOLA, 2005). 

A gestão da bacia hidrográfica do rio Curu é reconhecida como modelo para o 

estado do Ceará (GORAYEB et al., 2005), podendo ser considerada a que apresenta o maior 

nível de controle hidrológico do Estado (CEARÁ, 2009). Essa bacia drena uma área de 8.534 

km², correspondente a 5,76% do território cearense, tendo o rio Curu como calha principal de 

escoamento e o rio Canindé o seu principal afluente, que drena praticamente todo o quadrante 

Sudoeste da bacia.  

A bacia do rio Curu abrange os territórios de quinze municípios: Apuiarés, Canindé, 

Caridade, General Sampaio, Irauçuba, Itapajé, Itatira, Paracuru, Paraipaba, Paramoti, 

Pentecoste, São Gonçalo do Amarante, São Luis do Curu, Tejuçuoca e Umirim. A sua rede de 

drenagem é formada pelos rios Canindé, Capitão Mor, Juriti e Batoque e pelos riachos Aroeira, 

Bom Sucesso, Cachoeira, Cedro, Meio, Mel, Serrote, Macacos, Salgado e Seriema (FRANÇA 

et al., 2013). 
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 A capacidade de acumulação de águas superficiais da bacia é de 1.068.355.000 m³, 

compreendendo treze açudes públicos gerenciados pela Companhia de Gestão dos Recursos 

Hídricos do Ceará - COGERH (CEARÁ 2016a). O açude Pereira Miranda tem potencial de 

acumulação de água igual a 37,03% desse total (395.630.000 m³). A interligação com outros 

açudes garante o fornecimento de água para atender a demanda do núcleo urbano de Pentecoste 

e de dois perímetros de irrigação públicos: o Curu-Paraipaba e o Curu-Pentecoste (FRANÇA 

et al., 2013). O açude apresentou, durante o período de estiagem, uma profundidade média de 

5,08 m, sendo a profundidade máxima registrada, 7,94 m. Entretanto, pode atingir na região 

mais profunda, próximo a barragem, 29,40 m (CEARÁ, 2016a). 

A bacia apresenta relevo de depressão sertaneja, tabuleiros pré-litorâneos e 

planícies fluviais, tendo como cobertura vegetal a caatinga arbustiva densa, complexo 

vegetacional da zona litorânea e floresta mista dicotillo-palmacea (CEARÁ, 2016c). 

Considerando que nessa região hidrográfica predomina o ambiente sertanejo, no perfil do uso 

e ocupação do solo na superfície destacam-se a agricultura do feijão, milho e mandioca 

(FRANÇA et al., 2013), além de rebanhos bovino, caprino e ovinos (CEARÁ, 2009). 

 
Figura 3 – Açude Pereira de Miranda, período seco, 2016. 

 
 
 
 

4.2 Variáveis e métodos de coleta 
 

As coletas foram realizadas em 2015, distribuídas entre os períodos seco e chuvoso, 

de 9h às 15h, em um único ponto de amostragem, localizado na região mais profunda do açude 

Pereira de Miranda (próximo à barragem), cuja coordenada em Universal Transversa de 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor. 
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Mercator (UTM), de 446656,423 e 9546742,909, foi captada com sistema de posicionamento 

global (GPS). 

As coletas foram realizadas mensalmente de janeiro a dezembro com exceção dos 

meses de fevereiro, junho e agosto. Em janeiro, os dados foram coletados em dois horários (10h 

e 12h), enquanto que em abril a amostragem em campo foi realizada em conjunto com uma 

campanha nictemeral nos dias 27 e 28, resultando em duas coletas, e em setembro foram 

realizadas duas coletas, nos dias 03 e 30. Ao todo, foram realizadas doze campanhas amostrais, 

resultando em doze amostras. 

As variáveis limnológicas determinadas foram transparência da água (DS), 

condutividade elétrica (CE), potencial hidrogeniônico (pH), oxigênio dissolvido (OD) e 

temperatura da água (ºC). 

Os valores de condutividade elétrica, pH, oxigênio dissolvido e temperatura foram 

obtidos por leitura direta, em sonda multiparamétrica, modelo YSI 6600 V2, nas profundidades 

(m): 0,3; 0,5; 0,7; 1,0; 1,3; 1,5; 1,7; 2,0, seguindo esse padrão de variação até a profundidade 

do sedimento. A profundidade total do ponto de coleta foi determinada com profundímetro 

portátil Speedtech Instruments. 

A transparência da água foi determinada in situ com disco de Secchi (DS) e usada 

para delimitação da extensão da zona eufótica. O limite inferior da zona eufótica foi calculado 

multiplicando-se o valor da profundidade, medida com o disco de Secchi, pelo fator 2,7 

(POMPÊO, 1999). 

Para a identificação de estratificação térmica, não há metodologia estabelecida para 

determinar o valor a ser utilizado, portanto, para este trabalho foi considerada diferenças no 

gradiente térmico iguais ou superiores a 0,5 °C/m, como adotado por Dantas, Moura e 

Bittencourt-Oliveira (2011), Dantas, Bittencourt-Oliveira e Moura (2012) e Medeiros et al. 

(2015). 

Os dados climáticos, referentes à temperatura do ar, velocidade do vento, umidade 

relativa e precipitação, na área de influência do reservatório, foram obtidos na estação 

meteorológica do município de Pentecoste, pertencente à Fundação Cearense de Meteorologia 

e Recursos Hídricos (FUNCEME). Os dados hidrológicos, relativos à profundidade média, 

tempo de retenção hidráulica e variação do nível da água foram obtidos junto à COGERH. 
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4.3 Análise estatística dos dados 
 

Os dados foram organizados, tratados por estatística descritiva e teste de 

normalidade e variância e apresentados em gráficos, conforme descrito na Tabela 1, com o 

objetivo de facilitar a identificação dos processos de circulação e estratificação das massas de 

água e sua relação com fatores hidrológicos e climáticos da região e com as variáveis 

morfométricas e limnológicas do açude Pereira de Miranda. 

 

Tabela 1 – Tratamento estatístico aplicado no trabalho. 

Tipo Programa estatístico e software 

 
Tabulação dos dados e construção de 

tabelas e gráficos 
 

 
Microsoft Excel 2013 

 

 
Gráficos do gradiente vertical de OD, 

temperatura e pH  
 

Origin 9.1 
 

Gráficos de temperatura do ar, 
velocidade do vento e umidade relativa 

Origin 9.1 
 

 
Gráficos da evolução temporal de 

variáveis climáticas e hidrológicas de 
2015, profundidade do disco de 

Secchi e estimativa da extensão da 
zona eufótica 

 

Microsoft Excel 2013 

 
Teste de normalidade, Análise de 

Variância (ANOVA)  
 

PAST 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 
5.1 Variáveis climáticas e hidrológicas 
 

O ano de estudo (2015) foi o quarto de estiagem intensa (2012 a 2017), sendo que 

as precipitações médias mensais foram, quase sempre, inferiores à média histórica do mês 

(Figura 4). Por este motivo, a coleta das amostras só foi viável em um ponto, na região mais 

profunda do açude, próximo à barragem.  

 

 

Em janeiro de 2015, período de pré-estação chuvosa, as chuvas foram escassas, e o 

volume do açude era de 4,16 hm³, quantidade inferior ao valor que marca o início do volume 

morto (9,30 hm³), reforçando as condições de seca no açude Pereira de Miranda.  

As maiores precipitações foram registradas em março e abril, com valores 

superiores a 170 mm, porém inferiores à média histórica mensal, sendo responsáveis pelo maior 

volume acumulado no ano (14,54 hm³), com 4,04% da capacidade de armazenamento, saindo, 

então, do volume morto. Apenas no mês de julho foram registradas precipitações superiores à 

média histórica.  

O período de estiagem ocasionou menor índice pluviométrico e maiores 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor. 

Figura 4 – Tempo de residência teórico médio, variação do volume médio mensal e regime de 
precipitação mensal sobre o açude Pereira de Miranda, durante a ano de 2015. Média de 
precipitação mensal histórica (1974 – 2016). 
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velocidades do vento. Durante a pesquisa, os ventos fortes e baixa precipitação tiveram inter-

relação principalmente nos meses de maio, setembro, outubro e dezembro, quando foram 

registrados os maiores valores, com média mensal superior a 5,31 m/s, já que, em maio foram 

registrados os menores índices pluviométricos para o período “chuvoso” (16,6 mm), e no 

segundo semestre, caracterizado por ventos mais intensos, só foram registradas chuvas em julho, 

bem acima da média histórica, e dezembro, sendo o menor valor anual (2,2 mm). 

Além da influência sobre os eventos de chuva, o vento têm importância sob a coluna 

d’água e processos de estratificação, pois se a energia gerada pelo vento não é suficiente para 

promover a mistura, a coluna d’água apresenta-se estratificada por longos períodos 

(FERREIRA; CUNHA, 2013).   

Os dados relativos à temperatura do ar e umidade relativa, disponibilizados pela 

FUNCEME, só foram registrados até o meio do ano de 2015 (julho), tanto no município de 

Pentecoste, quanto em cidades próximas, viabilizando a análise apenas do período mencionado.  

 Durante o período da pesquisa, a temperatura do ar na área de influência do açude 

apresentou uma variação de 2,43 °C (janeiro: 29,25 °C a julho: 26,82 °C) (Figura 5).  

 

 

 

A temperatura do ar registrada variou de acordo com a velocidade do vento, 

Figura 5 – Variação da temperatura do ar e velocidade do vento na área de influência 
do açude Pereira de Miranda. 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor. 
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amenizando com brisas, e aquecendo junto a ventos mais rápidos. Assim, essa tendência 

proporcional deveria continuar no segundo semestre, com ventos mais rápidos, 

consequentemente, picos de temperaturas mais elevados, já que o clima semiárido tem como 

característica importante, temperaturas mais amenas no primeiro semestre, devido, 

principalmente, a ocorrência de chuvas (ESTEVES, 2011), o que explica uma queda da 

temperatura no bimestre março-abril. Porém, por se tratar de um período de seca prolongada, a 

longa estiagem pode ter impactos maiores nas variações sazonais, como menores índices de 

umidade relativa do ar e ventos mais intensos. 

A temperatura do ar está diretamente relacionada com o padrão de mistura e 

estratificação do corpo hídrico. Quando registradas temperaturas elevadas, há estabelecimento 

de estratificação térmica, porém, com a queda da temperatura do ar, há uma tendência para 

diminuição da estratificação, possibilitando maior mistura das massas d’água (ADRIAN et al., 

2009; SAROS et al., 2016). 

O maior valor de umidade relativa do ar foi registrado entre os meses de março e 

abril (Figura 6). Durante esse período, é comum que a umidade relativa do ar atinja valores 

acima de 80%, principalmente no trimestre março a maio (FREIRE; CALIJURI; SANTAELLA, 

2009). Com maiores precipitações, há maior quantidade de água disponível no ar (ESTEVES, 

2011), o que justifica o mês com maior índice pluviométrico, março, se destacar com 91,8% de 

umidade relativa.   

 

Figura 6 – Variação da umidade relativa do ar e velocidade do vento na área de influência 
do açude Pereira de Miranda. 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor. 
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Em relação as características intrínsecas do açude, durante o período analisado, 

verificou-se aumento de 10,86 hm³ (3,68 hm³ em março e 14,54 hm³ em abril) no volume do 

Pereira de Miranda, devido ao alto índice pluviométrico registrado no primeiro mês. Esse 

aumento do volume, consequentemente da profundidade, dá melhores condições para a 

ocorrência da estratificação. 

Lima et al. (2015), em estudo no mesmo açude, observaram em dezembro de 2013, 

o volume máximo 18,01 hm³. Nesta pesquisa, em janeiro de 2015, o volume registrado foi 4,16 

hm³. Comparando os valores apresentados, percebeu-se uma redução de 76,9 % do volume do 

açude.  

De acordo com Brasil et al. (2016), em períodos de estiagem, há tendência natural 

a diminuição do volume dos açudes do semiárido do Nordeste, com consequência sobre a 

qualidade da água, como o aumento nas concentrações de nutrientes (BRAGA et al. 2015), que 

pode levar a condições eutróficas (VIEIRA et al. 2011). Além disso, há uma maior 

susceptibilidade à mistura e instabilidade, devido ao fato de o vento ser mais atuante em coluna 

d’água rasa, no período “seco” (FREIRE; CALIJURI; SANTAELLA, 2009). 

Outra característica a ser observada é o tempo de residência teórico ou tempo de 

retenção hidráulica. Este expressa o tempo médio em que determinada massa de água 

permanece em um sistema (RUEDA; MORENO-OSTOS; ARMENGOL, 2006), sendo 

estimado para melhor compreensão dos processos ocorridos no meio, como retenção de 

nutrientes e carga de sedimentação (TUNDISI; TUNDISI, 2008; WANG et al., 2012). Esse 

tempo pode, ainda, ser influenciado por fatores como ocorrência de estratificação e 

profundidade da termoclina (SOARES et al., 2012).  

Durante o período da pesquisa, o tempo de retenção hidráulica diminuiu de janeiro 

a abril (de 1320,31 a 370,53 dias), com aumento linear ao longo do resto do ano (493,76 dias 

em dezembro). Essa diminuição foi causada pelos altos indices pluviometricos registrados em 

março e abril, que favoreceram o aumento do volume do açude, que tem uma relação 

inversamente proporcional com o tempo de retenção hidráulica. 

Os ecossistemas aquáticos do semiárido costumam apresentar maior tempo de 

retenção hidráulica, geralmente acima de um ano (BOUVY et al., 1999). Romo et al. (2013) 

observaram semelhanças entre lagos do mediterrâneo e outros lagos “quentes”, como os do 

Nordeste brasileiro, nos quais longos períodos de seca ocasionam aumento no tempo de 

retenção, o que pode acarretar em acúmulo de nutrientes, com consequências como aumento de 

especies zooplanctônicas e alto risco de eutrofização (MCENROE et al., 2013; BARBOSA et 
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al., 2012; LUCENA; MELO; MEDEIROS, 2015). 

Outra consequência do aumento no tempo de retenção, que poderia ter efeito direto 

sobre a qualidade da água, é a dominancia de cianobactérias (CHELLAPPA, S. et al, 2009).  

A profundidade máxima do ponto de coleta teve maior variação de 2,30 m, sendo o 

menor valor observado em janeiro (4,80 m) e maior em março (7,10 m). Esse aumento se deve 

ao grande volume de precipitação registrado ao longo do mês de março. Já a média de 

profundidade de todo o açude esteve bem baixa, com variação de 0,92 m, sendo o menor valor 

marcado em março (1,16 m), mês com maior índice de chuvas, o que explica o aumento no mês 

seguinte, abril (2,08 m) (APÊNDICE C). Esses baixos valores, associados ao tempo de retenção 

observado, podem ocasionar em uma alta tendência à mistura vertical da coluna d’água 

(COSTA et al., 2009).  

 
 
5.2 Variáveis físicas e químicas 

 

A estatística descritiva das variáveis físicas e químicas, para o ano de 2015, está 

representada na Tabela 2. Na maior parte do ano, não ocorreu grandes variações no perfil 

vertical, dos parâmetros DS, CE, pH, OD e temperatura da água.  

 

Tabela 2 – Valores médios, máximos, mínimos, medianas, desvio padrão e coeficiente de 
variação das variáveis determinadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A transparência da água está relacionada à profundidade de penetração da radiação 

solar na água (ESTEVES, 2011), sendo uma propriedade importante para o controle da estrutura 

 DS CE pH OD TEMP 

 (m) (μS/cm)  (mg/L) (°C) 

Mínimo 0,20 923,0 6,63 0,28 27,4 

Máximo 0,60 2424,0 8,52 12,61 31,2 

Média 0,36 1472,2 7,76 4,97 28,6 

DP 0,14 515,0 0,54 2,63 0,9 

CV (%) 38 35 7 53 3 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor. DS = transparência da água, CE = condutividade elétrica, pH = 
potencial hidrogeniônico, OD = oxigênio dissolvido, TEMP = temperatura da água, DP = desvio padrão 
e CV = coeficiente de variação. 
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térmica e em processos biológicos, físicos e químicos, como a produção primária (PEETERS 

et al., 2009). 

Os valores de transparência de água (Figura 7) permaneceram baixos durante todo 

o estudo, com uma amplitude de variação de 0,40 m. O valor máximo, 0,60 m, foi registrado 

no mês de março, e o mínimo, 0,20 m, nos meses de janeiro, novembro e dezembro. Como 

observado por Braga et al. (2015) no açude Dourado, Rio Grande do Norte, a transparência da 

água tende a diminuir à medida que o volume do açude diminui. 

 

 

 

Figura 7 – Valores de transparência da água e limite inferior da zona eufótica 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor. Nos meses Janeiro, Abril e Setembro, por apresentar duas 
amostras cada, foi feito uma média dos valores de transparência da água. 
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O mesmo foi observado por Bouvy et al. (1999), que ao estudar o reservatório 

Ingazeira, Pernambuco, perceberam que com a falta de chuva e elevada taxa de evaporação do 

açude, associadas a condições eutróficas, ocasionaram redução da transparência da água. 

A zona eufótica (Zeu), que é relativa à camada em que há luz solar suficiente para 

a ocorrência de fotossíntese (ESTEVES, 2011), variou junto com a transparência. Matsumura-

Tundisi e Tundisi (1997) relatam que com chuvas mais intensas há uma tendência à redução da 

zona eufótica, devido, principalmente, a entrada de matéria suspensa, porém, isso não foi 

observado no açude Pereira de Miranda, já que no período com maior precipitação (março), foi 

registrado o maior valor da zona eufótica (1,62 m). Isso pode ser justificado pelo brusco 

aumento do volume do açude, causado pelas precipitações de março e abril. Com esse aumento, 

há um aumento da coluna d’água, o que possibilita melhores valores da transparência da água, 

e consequentemente maior extensão da zona eufótica. 

Chellappa, N. et al. (2009) assumem a existência de três fases com características 

ambientais diferentes, comum a açudes do semiárido. Um período seco, sem precipitações e 

alta evaporação; um período chuvoso, com aumento do nível da água, aumento da turbidez e 

redução da zona eufótica; e outro período caracterizado pela desestratificação mecânica, pela 

ação do vento, com redução do nível da água e maior transparência. 

A radiação solar tem sua intensidade alterada ao longo da coluna d’água devido as 

diferentes concentrações de material suspenso e dissolvido (ESTEVES, 2011). A transparência 

nos reservatórios da região Nordeste do Brasil é bastante influenciada pela turbidez mineral, 

seja em períodos de precipitação ou quando o vento atua com grande intensidade. A turbidez 

mineral, ao diminuir a transparência da água, reduz a radiação subaquática, e consequentemente, 

as taxas de fotossíntese (FREIRE; CALIJURI; SANTAELLA, 2009; CHELLAPPA; 

CHELLAPPA; CHELLAPPA, 2008). 

A condutividade elétrica é a variável utilizada para indicar a concentração de sais 

totais na água, e consequente capacidade de conduzir corrente. A grande quantidade de sais é 

comum aos açudes do semiárido, devido a geologia local, a constituição mineral das bacias e o 

efeito de concentração dos sais causado pela alta evaporação das águas (PALÁCIO et al., 2009). 

Os resultados dessa variável não foram incluídos na análise gráfica, pois, mesmo apresentando 

valores elevados, pôde-se observar uma estabilidade dessa variável. 

Filho e Martins (2006) também observaram estabilidade nos valores de CE ao 

estudarem o reservatório Frios, sugerindo que este estava bem misturado em relação aos sais. 
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Quanto aos valores elevados de CE, Frota Júnior et al. (2007) os explicam devido à ação 

antrópica, além dos fatores naturais acima citados. 

Os valores de pH apresentaram ligeiras variações, apresentando condições básicas 

durante grande parte da pesquisa. Em janeiro e março os valores eram superiores a 7,26, 

ocorrendo uma leve queda nos meses seguintes, atingindo seu mínimo (6,63) no primeiro dia 

de coleta em abril. A partir de julho, com o início do período seco houve um acréscimo, 

mantendo-se sempre acima de 7,68, atingindo o valor máximo (8,52) em novembro.  

Barbosa, Barbosa e Bicudo (2012) ao estudarem os lagos Carioca e Dom Helvécio 

observaram que o epilímnio se encontrava pouco mais alcalino que o hipolíminio. Isso também 

pôde ser visto no açude Pereira de Miranda durante a pesquisa, por efeito, possivelmente de 

processos biológicos, tais como fotossíntese, respiração e decomposição, uma vez que a retirada 

de CO2 altera a alcalinidade, elevando os valores do pH. 

Esse cenário pode ter implicações na qualidade da água, já que alcalinidade pode 

influenciar na retenção de químicos nos sedimentos, assim como o predomínio de amónia em 

formas livres, o que pode ser danoso aos organismos aquáticos (ESTEVES, 2011). Além dos 

químicos, Brasil et al. (2016), descreve o favorecimento de condições alcalinas na dominância 

de cianobactérias. 

Para Chellappa, S. et al. (2009), os reservatórios do Nordeste do Brasil apresentam 

comumente valores de pH alcalinos, devido principalmente ao balanço hídrico negativo. Isso 

acontece pelos altos valores de carbonatos e bicarbonatos encontrados naturalmente na água, 

que se concentram com a evaporação (DA SILVA; GALVÍNCIO; ALMEIDA, 2010). 

O oxigênio dissolvido (OD), essencial para os seres aquáticos aeróbios, origina-se 

da dissolução do oxigênio atmosférico e da fotossíntese (VON SPERLING, 2014). A partir dos 

valores desse parâmetro, pôde-se observar uma visível redução durante o primeiro semestre, e 

consequente estratificação química, em março e abril, sendo esta, característica da estação 

chuvosa. 

Durante o mês de março o OD atingiu valores próximos da saturação no epilímnio 

(12,61 mg/L), sendo observado a maior amplitude de variação do parâmetro no perfil vertical 

da coluna de água, 12,33 mg/L (0,28 mg/L no fundo). 

Esses altos valores do OD sugerem a importância dos ventos na oxigenação das 

águas, através da injeção de oxigênio atmosférico, como visto por Schimidt (2009) no 

reservatório Pacajus, Ceará. Porém, esse cenário, associado aos valores de pH registrados, pode 

indicar elevada atividade fotossintética. 
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Nos locais mais profundos, há uma redução natural da quantidade de oxigênio 

dissolvido, já que não existe a produção do mesmo, devido ausência de radiação solar nos níveis 

mais baixos da coluna d’água. Além disso, também acontece um maior consumo em razão da 

oxidação biológica da matéria orgânica (BARBOSA et al., 2012; MCENROE et al., 2013). Em 

longo prazo, pode ser observado a ocorrência do processo de eutrofização, quando o corpo 

hídrico adquire alta taxa de nutrientes, levando a um aumento de microrganismos 

decompositores e, consequentemente, alto consumo de oxigênio, além de possível presença de 

cianobactérias (SILVA; COSTA, 2015; MEDEIROS et al., 2015). Ademais, há possibilidade de 

causar eventuais problemas à saúde pública, já que algumas espécies de cianobactérias 

produzem toxinas que representam ameaça, caso o corpo hídrico seja utilizado para o 

abastecimento (SCHINDLER, 2012; FONSECA et al., 2015). 

Em períodos secos, os baixos valores do OD podem ser justificados pela intensa 

utilização de oxigênio para respiração de organismos aeróbios e maiores taxas de metabolismo 

de nutrientes no sedimento (CHELLAPPA, N. et al., 2009). Porém, a diminuição do OD no 

hipolímnio no período com ocorrência de eventos chuvosos, como no açude Pereira de Miranda, 

pode ser explicada pela entrada de material suspenso no reservatório, o que faz com que ocorra 

um aumento da turbidez, impedindo assim a penetração da radiação solar na coluna d'água, o 

que dificulta a produção primária (VIEIRA et al., 2009; TUNDISI; MATSUMURA-TUNDISI; 

ABE, 2008; SOARES et al., 2012), além da decomposição de matéria orgânica, que continua 

consumindo o OD (FREIRE, CALIJURI, SANTAELLA, 2009). 

Segundo a Resolução CONAMA nº 357/2005, o valor mínimo de OD para a 

preservação da vida aquática é 5 mg/L. As concentrações de OD nos meses de janeiro, março, 

abril e maio foram inferiores a este valor, o que implicaria na possível ocorrência de episódios 

de mortandade de peixes, porém, devido o açude estar no volume morto, já seria pouco provável 

a presença de peixes.  

Outro fator que pode influenciar a quantidade de OD presente na água é a 

temperatura, já que quanto maior esta for, mais baixa é a solubilidade do gás no líquido 

(RETTICH; BATTINO; WILHELM, 2000). Durante a pesquisa, a temperatura da água 

manteve-se sempre acima de 27 °C, destacando-se também no mês de março, a maior variação 

desse parâmetro (2,49 °C), observada entre a superfície e o fundo, correspondendo a 4,3 m. 
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Foi observado no mês de março e nos dois dias de coleta em abril (27 e 28), a 

ocorrência de microestratificação térmica seguida por estratificação química. (Figura 8). A 

termoclina se estabeleceu nas profundidades 0,5 – 2 m (março), 2 – 3 m (27 de abril) e 1,5 – 

3,5 (28 de abril). 

 

Figura 8 – Perfis verticais de temperatura da água, OD e pH nos meses de março (a), abril às 
10 horas do dia 27 (b) e 28 (c) e maio (d) 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor. 
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A microestratificaçao térmica pode ser identificada quando há diferença no 

gradiente térmico inferior a 0,5 °C/m, conduzindo a estratificação química no gradiente de 

oxigênio.  
Na ocorrência de estratificação, como observado nos meses março e abril, há uma 

redução nas concentrações de OD, com anoxia nas regiões mais profundas, o que impossibilita 

a manutenção da microbiota aeróbia, especialmente de peixes. 

Nos demais meses (APÊNDICES A e B), todos as variáveis analisadas estavam 

estáveis, sem variações, o que demonstra a ocorrência de movimentação e circulação completa 

das massas de água. Assim como observado por Tundisi, Tundisi e Abe (2008), ao estudarem 

um reservatório também polimítico (Barra Bonita, São Paulo), as causas prováveis para 

promover a mistura total, em escalas horizontais e verticais, são vento intenso e entrada de água 

de afluentes, associada ao baixo tempo de retenção hidráulica.  

Com a circulação das massas d’água, ocorre uma ressuspensão dos nutrientes 

presentes no sedimento, que ao enriquecerem toda a coluna d’água, podem ocasionar uma maior 

vulnerabilidade ao florescimento de algas, influenciando a qualidade da água (JANKE et al., 

2011; FRANÇA et al., 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 
 

6 CONCLUSÕES   
 

Neste trabalho, constatou-se que a temperatura do ar e ocorrência de chuva foram 

relevantes para a estratificação térmica e química do açude, e que o vento, junto à redução do 

volume do açude, influenciou o processo de mistura completa da coluna d’água no açude 

Pereira de Miranda. 

A estratificação térmica foi observada somente nos meses de março e abril (27 e 

28). No primeiro mês, a estratificação térmica e química pode ter sido provocada pela 

temperatura do ar mais elevada e primeiras chuvas. Já em abril, as precipitações registras no 

semestre causaram um aumento significativo do volume do açude e maiores profundidades 

registradas, resultando em melhores condições para o estabelecimento de estratificação térmica 

e química. Nos demais meses, porém, a redução do açude e evidente ação do vento favoreceram 

os processos de mistura das massas d’água. 

A ocorrência de um ciclo diurno (atelomixia), comum dos reservatórios do 

semiárido, impede uma análise mais aprofundada da qualidade da água. Os dados na maior 

parte do ano, com mistura das massas de água, apontam para homogeneização da coluna d’água, 

indicando boas condições para a manutenção da vida aquática, sem favorecimento a processos 

como eutrofização. Ademais, por apresentar baixas profundidades e ocorrências frequentes de 

eventos de circulações, o açude Pereira de Miranda pode ser classificado como polimítico. 

Entretanto, a realização de análise nictemeral nos dois períodos climáticos, seco e 

chuvoso, serviria para verificar variações diárias e sazonais das variáveis limnológicas e a 

influência dos processos na qualidade da água com melhor exatidão.  

Sendo assim, pode-se afirmar que períodos de estiagem ou seca, com a diminuição 

do volume do açude, influenciam na predominância de processos de mistura das massas d’águas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

40 
 

REFERÊNCIAS 
 
AB’SÁBER, A. N. Os domínios de natureza no Brasil: potencialidades paisagísticas. São 
Paulo: Ateliê Editorial, 159 p, 2003. 
 
ADRIAN, R. et al. Lakes as sentinels of climate change. Limnology and Oceanography, v. 
54, n. 6part2, p. 2283–2297, 2009. 
 
ALEXANDRE, D. M. B. et al. Qualidade da água do açude Pereira de Miranda, Ceará: 
Avaliação e recomendações. p. 1–14, 2008.  
 
ARAÚJO, L. E. DE et al. Análise Estatística De Chuvas Intensas Na Bacia Hidrográfica Do 
Rio Paraíba. Revista Brasileira de Meteorologia, v. 23, n. 2, p. 162–169, 2008. 
 
BARBOSA, J. E. D. L. et al. Aquatic systems in semi-arid Brazil: limnology and 
management. Acta Limnologica Brasiliensia, v. 24, n. 1, p. 103–118, 2012. 
 
BARBOSA, L. G.; BARBOSA, P. M. M.; BARBOSA, F. A. R. Vertical distribution of 
phytoplankton functional groups in a tropical shallow lake: driving forces on a diel scale. 
Acta Limnologica Brasiliensia, v. 23, n. 1, p. 63–73, 2011. 
 
BARBOSA, L. G.; BARBOSA, F. A. R.; BICUDO, C. E. DE M. Inter-annual chemical 
stratification in Brazilian natural lakes: meromixis and hypolimnetic memory. Acta 
Limnologica Brasiliensia, v. 24, n. ahead, p. 0–0, 2012. 
 
BARBOSA, F. A. R.; PADISÁK, J. The forgotten lake stratification pattern: atelomixis, and 
its ecological importance. Verh Int Verein Limnol, v. 28, p. 1385–1395, 2002. 
 
BECKER, V.; CARDOSO, L. DE S.; HUSZAR, V. L. M. Diel variation of phytoplankton 
functional groups in a subtropical reservoir in southern Brazil during an autumnal 
stratification period. Aquatic Ecology, v. 43, n. 2, p. 285–293, 2008. 
 
BOUVY, M. et al. Dynamics of a toxic cyanobacterial bloom (Cylindrospermopsis 

raciborskii) in a shallow reservoir in the semi-arid region of northeast Brazil. Aquatic 
Microbial Ecology, v. 20, p. 285–297, 1999.  
 
BOUVY, M. et al. Limnological features in Tapacurá reservoir (northeast Brazil) during a 
severe drought. Hydrobiologia, v. 493, p. 115–130, 2003. 
 
BRAGA, G. G. et al. Influence of extended drought on water quality in tropical reservoirs in a 
semiarid region. Acta Limnologica Brasiliensia, v. 27, n. 1, p. 15–23, 2015. 
 
BRANCO, C. W. C. et al. Impact of climate on the vertical water column structure of Lajes 
Reservoir (Brazil): A tropical reservoir case. Lakes and Reservoirs: Research and 
Management, v. 14, n. 3, p. 175–191, 2009. 
 
BRASIL, J. et al. Drought-induced water-level reduction favors cyanobacteria blooms in 
tropical shallow lakes. Hydrobiologia, v. 770, n. 1, p. 145–164, 2016. 
 
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente, Conselho Nacional de Meio Ambiente, CONAMA. 



 

41 
 

Resolução CONAMA 357/2005, de 17 de março de 2005 – In: Resoluções, 2005. Disponível 
em <http://www.mma.gov.br> Acessado em: 06. mar. 2017. 
 
BRASIL. DNOCS. Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. Açude Cedro. 2016. 
Disponível em: < http://www.dnocs.gov.br/barragens/cedro/cedro.htm >. Acesso em: 11 jun. 
2016. 
 
BRASIL. DNOCS. Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. Açude Pentecoste. 
2016. Disponível em: < 
http://www.dnocs.gov.br/~dnocs/doc/canais/barragens/Barragem%20do%20Ceara/pentecoste.
htm >. Acesso em: 29 jun. 2016. 
 
CEARÁ. COGERH. Companhia de Gestão de Recursos Hídricos do Estado do Ceará. Comitê 
da Bacia Hidrográfica do Curu. 2016a. Disponível em: < 
http://www.cbhcuru.com.br/conheca/ >. Acesso em: 10 abr. 2016. 
 
CEARÁ. FUNCEME. Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos. 2016b. 
Disponível em: < http://www.funceme.br/ >. Acesso em: 12 abr. 2016. 
 
CEARÁ. INESP. Instituto de Estudos e Pesquisas sobre o Desenvolvimento do Estado do 
Ceará. Caderno regional da bacia do Curu - Volume 4. Fortaleza, 2009. 
 
CEARÁ. IPECE. Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará. Perfil Básico 
Municipal 2015 Pentecoste. Fortaleza, 2016c. Disponível em < http://www.ipece.ce.gov.br/ 
>. Acesso em: 13 abr. 2016. 
 
CEARÁ. IPECE. Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará. Aspectos 
Meteorológicos. 2016d. Disponível em: < http://www2.ipece.ce.gov.br/atlas/metodologia.htm 
>. Acesso em: 12 abr. 2016. 
 
CHELLAPPA, N. T. et al. Impact of stress and disturbance factors on the phytoplankton 
communities in Northeastern Brazil reservoir. Limnologica, v. 39, n. 4, p. 273–282, 2009. 
 
CHELLAPPA, N. T.; CHELLAPPA, S. L.; CHELLAPPA, S. Harmful phytoplankton blooms 
and fish mortality in a eutrophicated reservoir of Northeast Brazil. Brazilian Archives of 
Biology and Technology, v. 51, n. 4, p. 833–841, 2008. 
 
CHELLAPPA, S. et al. Reproductive seasonality of the fish fauna and limnoecology of semi-
arid Brazilian reservoirs. Limnologica, v. 39, n. 4, p. 325–329, 2009. 
 
CHIN, D. A. Water-Quality Engineering in Natural Systems: Fate and Transport 
Processes in the Water Environment. 2ª Ed. John Wiley & Sons, Inc. New Jersey. 472 p, 
2012. 
 
COSTA, I.A.S.; CUNHA, S.R. de S.C.; PANOSSO, R.; ARAÚJO, M.F.F.; MELO, J.L. de S. 
& ESKINAZI- SANT’ANNA, E.M. Dinâmica de cianobactérias em reservatórios eutróficos 
do semi-árido do Rio Grande do Norte. Oecologia Brasiliensis, 13: 382 - 401, 2009. 
 

http://www.dnocs.gov.br/barragens/cedro/cedro.htm
http://www.dnocs.gov.br/~dnocs/doc/canais/barragens/Barragem%20do%20Ceara/pentecoste.htm
http://www.dnocs.gov.br/~dnocs/doc/canais/barragens/Barragem%20do%20Ceara/pentecoste.htm
http://www.funceme.br/
http://www2.ipece.ce.gov.br/atlas/metodologia.htm


 

42 
 

DA SILVA, D. F.; GALVÍNCIO, J. D.; ALMEIDA, H. R. R. DE C. Variabilidade da qualidade 
de água na bacia hidrográfica do Rio São Francisco e atividades antrópicas relacionadas. 
Qualitas Revista Eletrônica, v. 9, n. 3, p. 1–17, 2010. 
 
DANTAS, Ê. W.; BITTENCOURT-OLIVEIRA, M. DO C.; MOURA, A. DO N. Dynamics of 
phytoplankton associations in three reservoirs in northeastern Brazil assessed using Reynolds’ 
theory. Limnologica, v. 42, n. 1, p. 72–80, 2012. 
 
DANTAS, Ê. W.; MOURA, A. N.; BITTENCOURT-OLIVEIRA, M. DO C. Cyanobacterial 
blooms in stratified and destratified eutrophic reservoirs in semi-arid region of Brazil. Anais 
da Academia Brasileira de Ciencias, v. 83, n. 4, p. 1327–1338, 2011. 
 
DINIZ, F. B. Dinâmica e produtividade primária da comunidade fitoplanctônica do 
semiárido brasileiro. 2016. 68 f. Dissertação (Mestrado em Ecologia e Recursos Naturais) – 
Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2016. 
 
ELCI, S. Effects of thermal stratification and mixing on reservoir water quality. 
Limnology, vol. 9, no. 2, p. 135-142. 2008. 
 
ESTEVES, F. D. A. Fundamentos de Limnologia. 3a Ed. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 
2011.  
 
FANNY, C., VIRGINIE, A., JEAN-FRANÇOIS, F., JONATHAN, B., MARIE-CLAUDE, R. 
and SIMON, D. Benthic indicators of sediment quality associated with run-of-river reservoirs. 
Hydrobiologia, 2013, 703(1), 149-164.  
 
FERREIRA, D. M.; CUNHA, C. Simulação numérica do comportamento térmico do 
reservatório do Rio Verde. Engenharia Sanitaria e Ambiental, v. 18, n. 1, p. 83–93, 2013. 
 
FILHO, F. D. A. DE S.; MARTINS, E. S. P. R. O Processo de Mistura em Reservatórios do 
Semi-Árido e sua Implicação na Qualidade da Água. RBRH Revista Brasileira de Recursos 
Hídricos, v. 11, n. 4, p. 109–119, 2006.  
 
FONSECA, J. R. et al. Cyanobacterial occurrence and detection of microcystins and 
saxitoxins in reservoirs of the Brazilian semi-arid. Acta Limnologica Brasiliensia, v. 27, n. 1, 
p. 78–92, 2015. 
 
FRANÇA, J. M. B. et al. Comportamento das variaveis qualitativas do açude pereira de 
miranda - Pentecoste/ce, no período de estiagem. Geociencias, v. 32, n. 4, p. 586–599, 2013.  
 
FREIRE, R. H. .; CALIJURI, M. C.; SANTAELLA, S. T. Longitudinal patterns and variations 
in water quality in a reservoir in the semiarid region of NE Brazil : responses to hydrological 
and climatic changes. Acta Limnologica Brasiliensia, v. 21, n. 2, p. 251–262, 2009.  
 
FROTA JÚNIOR, J. I. et al. Influência antrópica na adição de sais no trecho perenizado da 
bacia hidrográfica do Curu , Ceará. Revista Ciência Agronômica, v. 38, n. 2, p. 142–148, 
2007. 
 
GORAYEB, A. et al. Aspectos geoambientais, condições de uso e ocupação do solo e níveis 
de desmatamento da Bacia Hidrográfica do rio Curu, Ceará - Brasil. Geografia, v. 14, n. 2, p. 



 

43 
 

85–106, 2005.  
 
INÁCIO, L.; RODRIGUES, R.; CAMPANHOLA, C. Contexto Geoambiental das Bacias 
Hidrográficas dos Rios Acaraú, Curu e Baixo Jaguaribe - Estado do Ceará. Fortaleza: 
[s.n.]. Disponível em: < http://www.cnpat.embrapa.br/cd/jss/acervo/Dc_101.pdf >. 2005. 
 
IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change. Climate Change 2014 Synthesis 
Report. 2014. 
 
JANKE, H. et al. Assessment of the acute toxicity of eutrophic sediments after the addition of 
calcium nitrate (Ibirite reservoir, Minas Gerais-SE Brazil): initial laboratory experiments. 
Brazilian Journal of Biology, v. 71, n. 4, p. 903–914, 2011. 
 
JI, Z.G. Hydrodynamics and Water Quality: Modeling Rivers, Lakes, and Estuaries. 
USA: Wiley-Interscience, Hoboken, 2007. 676p. 
 
JOTHITYANGKOON, C.; SIVAPALAN, M.; FARMER, D. L. Process controls of water 
balance variability in a large semi-arid catchment: downward approach to hydrological model 
development. Journal of Hydrology, v. 254, n. 1, p. 174-198, 2001. 
 
KOEPPEN, W. Climatologia: con un estúdio di los climas de la tierra. México, 1948. 479 
p. 
 
LEMOS, W. E. D. Monitoramento e gestão da qualidade da água em reservatórios 
incorporando processos hidrodinâmicos e climáticos de regiões tropicais semiáridas. 
2011. 167 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil - Saneamento Ambiental) - Centro 
de Tecnologia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2011. 
 
LEWIS, W. M. J. The Thermal Regime of Lake Lanao (Philippines) and its Theoretical 
Implications for Tropical Lakes. Limnology and Oceanography, v. 18, n. 2, p. 200–217, 
1973. 
 
LIMA, P. D. F. et al. Preliminary analysis on the use of Trophic State Indexes in a brazilian 
semiarid reservoir. Acta Scientiarum, v. 37, n. 3, p. 309–318, 2015. 
 
LUCENA, L. C. A.; MELO, T. X. DE; MEDEIROS, E. S. F. Zooplankton community of 
Parnaíba River, Northeastern Brazil. Acta Limnologica Brasiliensia, v. 27, n. 1, p. 118–129, 
2015. 
 
MARENGO, J. A. Vulnerabilidade, impactos e adaptação à mudança do clima no semi-árido 
do Brasil. Parcerias Estratégicas, v. 13, n. 27, p. 149–176, 2008.  
 
MATSUMURA-TUNDISI, T.; TUNDISI, J. G. Mixing processes affecting primary 
production of phytoplankton in Barra Bonita Reservoir. Verhandlungen-Internationale 
Vereinigung für theoretische und angewandte Limnologie, v. 26, p. 536-541, 1997. 
 
MCENROE, N. A. et al. Thermal and chemical stratification of urban ponds: Are they 
“completely mixed reactors”? Urban Ecosystems, v. 16, n. 2, p. 327–339, 2013.  
 
MEDEIROS, L. DE C. et al. Is the future blue-green or brown? The effects of extreme events 

http://www.cnpat.embrapa.br/cd/jss/acervo/Dc_101.pdf


 

44 
 

on phytoplankton dynamics in a semi-arid man-made lake. Aquatic Ecology, v. 49, n. 3, p. 
293–307, 2015. 
 
MEDEIROS, S. DE S. et al. Recursos hídricos em regiões áridas e semiáridas. Campina 
Grande: Instituto Nacional do Semiárido, 2011. v.1. 
 
MONTENEGRO, S.; RAGAB, R. Impact of possible climate and land use changes in the 
semi arid regions: A case study from North Eastern Brazil. Journal of Hydrology, v. 434–
435, p. 55–68, 2012. 
 
PAES, T. A. S. V et al. High temperatures and absence of light affect the hatching of resting 
eggs of Daphnia in the tropics. Anais da Academia Brasileira de Ciencias, v. 88, n. 1, p. 
179–186, 2016. 
 
PALÁCIO, H. A. D. Q. et al. Similaridade da qualidade das águas superficiais da bacia do 
Curu, Ceará. Ciência Rural, v. 39, n. 9, p. 2494–2500, 2009. 
 
PAYNE, A. I. The Ecology of Tropical Lakes and Rivers. New York: John Wiley & Sons, 
1986. 
 
PAZ, V. P. D. S.; TEODORO, R. E. F.; MENDONÇA, F. C. Recursos hídricos, agricultura 
irrigada e meio ambiente. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 4, n. 
3, p. 465–473, 2000. 
 
PEETERS, E. T. H. M. et al. Assessing ecological quality of shallow lakes: Does knowledge 
of transparency suffice? Basic and Applied Ecology, v. 10, n. 1, p. 89–96, 2009. 
 
POMPÊO, M.L.M. O disco de Secchi. Bioikos, 13(1/2): 40-45, 1999. 
 
POLZIN, D.; HASTENRATH, S. Climate of Brazil’s Nordeste and Tropical Atlantic Sector: 
Preferred time scales of variability. Revista Brasileira de Meteorologia, v. 29, n. 2, p. 153–
160, 2014.  
 
REBOUÇAS, A. C.; BRAGA, B.; TUNDISI, J. G. Águas doces no Brasil: capital 
ecológico, uso econservação. 3. ed. São Paulo: Escrituras, 2006. 748 p. 
 
RETTICH, T. R.; BATTINO, R.; WILHELM, E. Solubility of gases in liquids. 22. High-
precision determination of Henry’s law constants of oxygen in liquid water fromT = 274 K 
toT = 328 K. The Journal of Chemical Thermodynamics, v. 32, n. 9, p. 1145–1156, 2000. 
 
ROCKSTRÖM, J. et al. Future water availability for global food production: The potential of 
green water for increasing resilience to global change. Water Resources Research, v. 45, n. 
7, p. 1–16, 2009. 
 
ROMO, S. et al. Water residence time and the dynamics of toxic cyanobacteria. Freshwater 
Biology, v. 58, n. 3, p. 513–522, 2013. 
 
RUEDA, F.; MORENO-OSTOS, E.; ARMENGOL, J. The residence time of river water in 
reservoirs. Ecological Modelling, v. 191, n. 2, p. 260–274, 2006. 
 



 

45 
 

SANTOS, C. A. C. DOS; MANZI, A. O. Eventos extremos de precipitação no estado do 
Ceará e suas relações com a temperatura dos oceanos tropicais. Revista Brasileira de 
Meteorologia, v. 26, n. 1, p. 157–165, 2011. 
 
SAROS, J. E. et al. Thermal stratification in small arctic lakes of southwest Greenland 
affected by water transparency and epilimnetic temperatures. Limnology and 
Oceanography, v. 61, n. 4, p. 1530–1542, jul. 2016. 
 
SCHIMIDT, P. A. Longitudinal patterns and variations in water quality in a reservoir in the 
semiarid region of NE Brazil : responses to hydrological and climatic changes. Area, v. 21, n. 
2, p. 251–262, 2009. 
 
SCHINDLER, D. W. The dilemma of controlling cultural eutrophication of lakes. 
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, v. 279, n. 1746, p. 4322–4333, 
2012. 
 
SILVA, A. P. C.; COSTA, I. A. S. Biomonitoring ecological status of two reservoirs of the 
Brazilian semi-arid using phytoplankton assemblages ( Q index ). Acta Limnologica 
Brasiliensia, v. 27, n. 1, p. 1–14, 2015. 
 
SILVA, R. H. Estratificação térmica e química em reservatório do semiárido brasileiro. 
2016. 62 f. Monografia (Graduação em Ciências Ambientais) – Instituto de Ciências do Mar, 
Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2016. 
 
SOARES, M. C. S. et al. Eutrophication and retention time affecting spatial heterogeneity in a 
tropical reservoir. Limnologica, v. 42, n. 3, p. 197–203, 2012. 
 
SOUZA, M. J. H. DE et al. Disponibilidade hídrica do solo e produtividade do eucalipto em 
três regiões da Bacia do Rio Doce. Revista Árvore, v. 30, n. 3, p. 399–410, 2006.  
 
SOUZA, M. J. N. DE; SANTOS, J. DE O.; OLIVEIRA, V. P. V. DE. Sistemas Ambientais e 
Capacidade de Suporte na Bacia Hidrográfica do Rio Curu - Ceará. Revista Continentes, v. 
1, n. 1, p. 119–143, 2012. 
 
TAVERA, R.; MARTÍNEZ-ALMEIDA, V. Atelomixis as a possible driving force in the 
phytoplankton composition of Zirahuén, a warm-monomictic tropical lake. Hydrobiologia, v. 
533, n. 1, p. 199–208, 2005. 
 
THORNTON, Kent W.; KIMMEL, Bruce L.; PAYNE, Forrest E. Reservoir limnology: 
ecological perspectives. John Wiley & Sons, 1990. 
 
TUNDISI, J. G. Recursos hídricos no futuro: problemas e soluções. Estudos Avançados, v. 
22, n. 63, p. 7–16, 2008.  
 
TUNDISI, J. .; TUNDISI, T. Limnologia. São Paulo: Oficina de Textos, 2008. p. 631. 
 
TUNDISI, J..; TUNDISI, T.; ABE, D. S. The ecological dynamics of Barra Bonita (Tietê 
River, SP, Brazil) reservoir: implications for its biodiversity. Brazilian journal of biology, v. 
68, n. 4 Suppl, p. 1079–1098, 2008. 
 



 

46 
 

UNEP. Water Quality Monitoring - A Practical Guide to the Design and Implementation of 
Freshwater Quality Studies and Monitoring Programmes. In: BARTRAM, J.; BALLANCE, 
R. (Eds.). . 1. ed. [s.l.] TAYLOR PRINT ON DEMA, 1996. p. 383.  
 
VIEIRA, A. C. B. et al. Population dynamics of Moina minuta Hansen (1899), Ceriodaphnia 
cornuta Sars (1886), and Diaphanosoma spinulosum Herbst (1967) (Crustacea: Branchiopoda) 
in different nutrients (N and P) concentration ranges. Acta Limnologica Brasiliensia, v. 23, 
n. 1, p. 48–56, 2011. 
 
VIEIRA, A. C. B. et al. Correlation between the zooplanktonic community and environmental 
variables in a reservoir from the Northeastern semi-arid. Acta Limnologica Brasiliensia, v. 
21, n. 3, p. 349–358, 2009. 
 
VIEIRA, V. P. P. B. Desafios da Gestão Integrada de Recursos Hídricos no Semi-árido. 
Revista Brasileira de Recursos Hídricos, v. 8, n. 2, p. 7–17, 2003. 
 
VON SPERLING, Marcos. Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos. 
Editora UFMG, 2014. 
 
WANG, S. et al. Effects of local climate and hydrological conditions on the thermal regime of 
a reservoir at Tropic of Cancer, in southern China. Water Research, v. 46, n. 8, p. 2591–
2604, 2012. 

 
WILLIAMSON, C. E. et al. Lakes and reservoirs as sentinels, integrators, and regulators of 
climate change. Limnology and Oceanography, v. 54, n. 6, part 2, p. 2273–2282, 2009. 
 
YU, H. et al. Chemical and thermal stratification in lakes. Limnology, v. 11, n. 3, p. 251–257, 
2010.  
 
XAVIER, T. D. M. B. S. et al. A zona de convergência intertropical-ZCIT e suas relações com 
a chuva no Ceará (1964-98). Revista Brasileira de Meteorologia, v. 15, n. 1, p. 27–43, 2000. 



 

47 
 

APÊNDICE A – Perfis verticais de temperatura da água, OD e pH nos meses de janeiro 

às 10 horas (a) e 12 horas (b), julho (c) e setembro, dia 3 (d) 
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APÊNDICE B – Perfis verticais de temperatura da água, OD e pH nos meses de setembro, 

dia 30 (a), outubro (b), novembro (c) e dezembro (d) 
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APÊNDICE C – Profundidades média do açude e máxima do ponto de coleta 
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