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RESUMO 

 

A eutrofização de corpos hídricos é um dos graves problemas ambientais, 

sanitários e econômicos enfrentados pela sociedade. Este problema pode ser 

ainda mais grave em regiões semiáridas, onde os reservatórios têm seus 

volumes reduzidos durante a estação seca e continuam recebendo nutrientes – 

particularmente o fósforo - provenientes de atividades urbanas, industriais e 

agropecuárias, acarretando em uma redução significativa na qualidade de suas 

águas. Nesse contexto, a modelagem da concentração de fósforo total surge 

como uma importante ferramenta para a eficaz gestão dos recursos hídricos do 

estado. Visto a grande parte dos reservatórios cearenses estarem inseridos no 

semiárido nordestino, convém calibrar o modelo de concentração de fósforo 

para tal região a fim de que os resultados obtidos pela simulação sejam mais 

condizentes com a realidade observada no estado. O coeficiente de 

sedimentação do fósforo (Ks) constitui o parâmetro a ser calibrado para a área 

em análise. As particularidades do semiárido cearense impõe tal calibração, 

ainda que a literatura apresente equações para o cálculo do Ks nas regiões 

tropical e temperada. Os resultados oriundos da calibração indicam que a 

equação proposta para a região semiárida cearense melhor representa os 

dados obtidos pela COGERH para os quatro reservatórios analisados quando 

comparada com as equações para as demais regiões consideradas. A 

validação da equação com os dados de reservatórios do semiárido norte-rio-

grandense parece indicar que tal equação representa bem o comportamento 

dos reservatórios do semiárido brasileiro. 

Palavras-Chave: Modelagem de qualidade de água. Eutrofização. Região 

semiárida. Fósforo. Coeficiente de sedimentação do fósforo.  
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ABSTRACT 

 

The eutrophication of water bodies is one of the most serious environmental, 

health and economic problems faced by society. This problem may be even 

more critical in semi-arid regions, where the reservoirs have their volume 

reduced during the dry season and yet they continue to receive nutrients – 

particularly phosphorus - from urban, industrial and agricultural activities, 

resulting in a significant reduction in the quality of their waters. In this sense, 

modeling the concentration of total phosphorus arrises as a importante tool for 

effective management of water resources of the State. Since much of the 

reservoirs of the Ceará are located in the northeast semi-arid, it is appropriate 

to calibrate the concentration of total phosphorus model for this region so that 

the results obtained by simulation may be more consistent with the reality 

observed in the State. The sedimentation coefficient of phosphorus (Ks) is the 

parameter to be calibrated for the analysis area. The particularities of the Ceará 

semi-arid imposes such calibration, although the literature shows equations for 

calculating the Ks for tropical and temperate regions. The results from 

calibration indicate that the proposed equation for the semi-arid region of Ceará 

better representes the data obtained by COGERH for the four reservoirs 

analyzed than the equations for the other regions considered. The validation of 

the equation with the data from reservoirs in the semi-arid region of Rio Grande 

do Norte seems to indicate that this equation well represents the behavior of the 

reservoirs in the Brazilian semi-arid. 

Keywords: Water quality modeling. Eutrophication. Semi-arid region. 

Phosphorus. Sedimentation coeficiente of phosphorus.  
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

Os reservatórios do estado do Ceará localizados, predominantemente, 

no semiárido brasileiro são intrinsecamente influenciados pelo déficit hídrico 

natural da região: grande variedade temporal e espacial das chuvas e a taxa de 

evaporação média anual aproximadamente três vezes superior à taxa média 

anual de precipitação (COGERH, 2014a). Como consequência, os rios nele 

inseridos são intermitentes. Em paralelo, não deixam de receber nutrientes 

oriundos de atividades industriais, agropecuárias e urbanas (UNEP-IETC, 

2001). Tais fatores contribuem à deterioração da qualidade das águas na 

região cearense. 

A eutrofização, descrita como sendo o crescimento excessivo de plantas 

aquáticas (VON SPERLING, 1996) em um corpo hídrico, devido ao 

enriquecimento de nutrientes, particularmente fósforo e nitrogênio, é um 

problema global que tem sido, nas últimas décadas, objeto de especial estudo 

(MEDIONDO, 2011). De fato, as consequências de tal problema abrangem 

tanto aspectos econômicos quanto sociais (qualidade de vida da população). 

Dentre os reservatórios monitorados pela COGERH, cerca de 70% deles 

já estão eutrofizados (COGERH, 2008). Nesse sentido, a adoção de medidas 

preventivas/corretivas é indispensável para manutenção da qualidade da água 

de tais ambientes. 

A modelagem matemática para previsão da eutrofização constitui 

importante ferramenta para compreensão e previsão dos impactos de tal 

fenômeno. Além disso, favorece: o gerenciamento adequado dos recursos 

hídricos, o controle em tempo real dos processos em desenvolvimento no 

reservatório e a gestão de cargas poluidoras no entorno da região em estudo. 

Ainda que o número de variáveis envolvidas na produção de biomassa seja 

alto: fósforo, nitrogênio, carbono, ciclo de alimentação (transformação de 

nutrientes inorgânicos em matéria orgânica e vice-versa) (SMAHA e GOBBI, 
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2003), a modelagem - em relação à gestão efetiva de qualidade da água - é 

satisfatória focando-se apenas na variável fósforo, visto que segundo Reckhow 

et al. (1980): 

- O fósforo é frequentemente o nutriente limitante em relação às 

necessidades nutricionais das plantas aquáticas. Isso significa que a 

"concentração de fósforo é [...] o principal determinante da biomassa total de 

um lago" (RECKHOW et al., 1980, p. 2); 

- Dentre os nutrientes que influem na eutrofização, o fósforo é o mais 

efetivamente controlado pelas atuais tecnologias e pela gestão adequada do 

uso da terra. 

Dessa forma, sucedendo-se a um controle adequado do fósforo (através 

de gestão adequada das atividades desenvolvidas no entorno das bacias 

hidrográficas), pode-se obter manutenção dos níveis de biomassa nos 

reservatórios, mantendo-os abaixo dos limites estabelecidos pela Resolução 

CONAMA nº 357/05. O artigo 02 de tal Resolução permite caracterizar os 

reservatórios do Ceará em: 

- Ambiente lêntico: Ambiente que se refere à água parada, de 

movimento lento ou estagnada; 

- Água Doce: Águas com salinidade igual ou inferior a 0,5‰. 

Além disso, a Resolução classifica os corpos hídricos em classes de 

qualidade de água. O artigo 02 define tais classes como o "conjunto de 

condições e padrões de qualidade de água necessários ao atendimento dos 

usos preponderantes, atuais ou futuros". O artigo 04 distingue cinco tipo de 

classes, desde de águas destinadas ao consumo humano, com desinfecção 

(classe especial), até águas destinadas à navegação e harmonia paisagística 

(classe 4). 

Visto que ainda não há uma classificação dos reservatórios do estado 

nas diferentes classes de qualidade de água, o artigo 42 da mesma Resolução 

define que - para tal situação - as águas doces serão consideradas classe 02. 

Dessa forma, os valores limites de concentração de fósforo total estabelecidos 
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pela Resolução CONAMA nº 357/05 para os reservatórios do estado 

(considerados como Classe 02) é 0,030 mg/L. Em vista a não exceder tal limite 

que a gestão das atividades desenvolvidas no entorno das bacias hidrográficas 

deve ser norteada. 

 

1.1. Problema e questões de pesquisa 

 

1.1.1. Problema 

 

Diante do que foi exposto, o problema encontra-se no fato da maioria 

dos reservatórios do estado encontrarem-se já eutrofizados (COGERH, 2008). 

O atual quadro trófico do estado e a classificação dos estados tróficos podem 

ser vistos na Figura 1.1 e Tabela 1.1, respectivamente. Mediondo (2011) 

lembra que a eutrofização tem impactos econômicos e sociais em regiões 

inteiras, particularmente reduzindo as possibilidades do uso da água. Nesse 

sentido, ele ressalta: "a importância de reservatórios e lagos pode ser 

seriamente comprometida como recursos primários para o desenvolvimento 

sócio-econômico" (MEDIONDO, 2011, p. 2). 
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Figura 1.1 - Estado trófico dos reservatórios do Ceará  

 

Fonte: COGERH, 2008. 

 

Tabela 1.1 - Classificação do estado trófico. 

 

Fonte: Modificado de COGERH, 2008; LAMPARELLI, 2004. 
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A grande parte dos reservatórios que abastecem a RMF já estão 

eutrofizados (Figura 1.1), dentre eles: Gavião, Pacoti, Riachão e o Acarape do 

Meio. Além disso, o Castanhão, maior açude do estado, que pelo Canal do 

Trabalhador disponibiliza água para todo o Ceará (HIJO, 2009), já está 

eutrofizado. A manutenção da qualidade da água em tais reservatórios é 

imprescindível visto que garantem o "atendimento às demandas para o 

abastecimento de uma população de mais de quatro milhões de habitantes e 

de grande parte do complexo industrial do estado do Ceará, mesmo quando da 

ocorrência de anos secos consecutivos" (FREIRE, 2007, p. 33).  

 Nesse sentido, Mediondo (2011) ressalta que o controle das atividades 

que geram cargas de nutrientes para os lagos é suficiente como medida 

restaurativa em alguns casos. Para os lagos em que há grande mudança em 

sua biota e características físico-químicas, contudo, é necessário medidas 

restaurativas nos próprios lagos. Dentre elas, podemos citar (VON SPERLING, 

1996): aeração, retirada de águas profundas, remoção de sedimentos, uso de 

algicidas, oxidação de sedimentos com nitratos, uso de peixes herbívoros, etc.   

  A modelagem da concentração de fósforo total é necessária como 

auxílio à execução de tais medidas. Há, contudo, dificuldade em tal modelagem 

para o semiárido cearense visto que as funções empíricas com ela 

relacionadas foram avaliadas/ajustadas para regiões de clima temperado 

(VOLLENWEIDER, 1976 apud VON SPERLING, 1996) e tropical (SALAS & 

MARTINO, 2011). 

Além da grande diferença climática entre as regiões temperadas e 

tropicais e a região cearense, a maioria dos reservatórios do Ceará possuem 

concentrações de fósforo elevadas (Tabela 1.1), o que dificilmente é 

encontrado na região dos lagos supracitados (RECKHOW, 1979; SALAS & 

MARTINO, 2011). Dessa forma, para procurar compreender como se dá o 

processo de modelagem da concentração de fósforo total no semiárido 

cearense é necessária uma avaliação prévia e o ajuste dos devidos 

equacionamentos à realidade do estado. Dado que tais ajustes possibilitarão 

resultados mais condizentes com a situação local, será possível prever 
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impactos e adotar medidas preventivas/corretivas com maior margem de 

segurança. 

 

1.1.2. Questões de Pesquisa 

 

- A modelagem da concentração de fósforo com o uso de funções 

empíricas para lagos em regiões temperadas e tropicais gera resultados 

condizentes com aqueles obtidos nos reservatórios do estado do Ceará pela 

COGERH? 

- É possível definir funções empíricas ajustadas para a região semiárida 

cearense? 

- A modelagem da concentração de fósforo com o uso das funções 

ajustadas à região do Ceará gera resultados condizentes com aqueles obtidos 

pela COGERH? 

 

1.2. Justificativa 

 

Como exposto anteriormente, a grande maioria dos reservatórios do 

estado do Ceará encontra-se com intensa produção de biomassa. Dentre as 

principais consequências de tal fenômeno, é possível citar (VON SPERLING, 

1996; LIMA, 2007; MEDIONDO, 2011):  

- Proliferação de macrófitas com desoxigenação do fundo do corpo 

hídrico; toxidade das algas; 

- Acúmulo de sedimentos e subsequente perda de habitat; eventual 

mortandade de peixes; 

- Problemas estéticos, com eventuais maus odores; problemas de 

acessibilidade e recreação; incremento do custo e dificuldades técnicas para o 

tratamento da água. 
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Nesse sentido, a modelagem matemática do principal nutriente limitante 

da eutrofização, o fósforo, visa auxiliar a tomada de decisão em relação às 

medidas preventivas/corretivas que venham a desacelerar tal processo. De 

fato, considerando que o atual quadro trófico do Estado denota corpos hídricos 

já deteriorados e dado que tais reservatórios são utilizados para serviços 

imprescindíveis como abastecimento humano e desenvolvimento industrial, a 

adoção de tais medidas - tendo como suporte modelos ajustados para a 

realidade cearense - é de importância fundamental para uma possível melhora 

dos índices tróficos da região.  

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo Geral 

 

Representar a concentração de fósforo nos reservatórios do Ceará com 

modelo ajustado à região do semiárido cearense. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

Seguem-se, a seguir, os objetivos específicos a serem alcançados de 

modo a atingir-se o objetivo geral: 

 

- Comparar resultados da modelagem imbuída de equações fornecidas 

na literatura e ajustadas para lagos temperados (VOLLENWEIDER, 1976 apud 

VON SPERLING, 1996) e tropicais (SALAS & MARTINO, 1991) com os dados 

medidos nos reservatórios do estado pela COGERH; 

- Ajustar parâmetros da modelagem (coeficiente de perda de fósforo por 

sedimentação) para a região semiárida cearense; 
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- Comparar resultados obtidos da concentração de fósforo total pela 

modelagem ajustada com os dados medidos nos reservatórios do estado pela 

COGERH; 

 

1.4. Estrutura do trabalho 

 

O trabalho foi dividido em seis capítulos, sendo este o capítulo de 

Introdução. A revisão bibliográfica é apresentada no segundo capítulo, 

tentando expor uma visão geral dos principais assuntos inseridos no contexto 

da eutrofização e modelagem de qualidade de água em reservatórios.  

O terceiro capítulo se preocupa em detalhar a região estudada, 

evidenciando suas características particulares. A metodologia é exposta no 

quarto capítulo. Os resultados e respectiva discussão são apresentados no 

quinto capítulo. O sexto capítulo traça as conclusões da pesquisa realizada e é 

imediatamente seguido pela seção referente à bibliografia utilizada neste 

trabalho. 
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CAPÍTULO 2 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Eutrofização de corpos hídricos 

 

A eutrofização é usualmente tida como o incremento do nível de 

produção biológica de lagos (AMEC, 2008). Algumas das consequências mais 

notáveis são o crescimento excessivo de plantas aquáticas na superfície do 

corpo hídrico e a propensão a baixos níveis de oxigênio dissolvido em sua 

região mais profunda. 

Ainda que a eutrofização possa ocorrer naturalmente ao longo de eras 

geológicas (LIMA, 2007), a atividade antrópica desempenha importante papel 

na aceleração da produtividade dos lagos. A eutrofização assim caracterizada 

denomina-se cultural e tem se tornado mais perceptível em regiões 

urbanizadas nas bacias hidrográficas circunvizinhas. Lagos urbanos, 

associados a tais atividades antrópicas, tendem a acumular um elevado aporte 

de nutrientes (ZHANG, 2013) oriundos, sobretudo, de esgotos domésticos 

(VON SPERLING, 1996; UNEP-IETC, 2001) levando-os a tornarem-se 

eutróficos (ARAÚJO JR., 2009). 

Dentre os nutrientes supracitados, o fósforo e o nitrogênio tem papel 

preponderante como causa da eutrofização cultural (MEEUWIG, 1998).  Além 

dos esgotos, são fontes de fósforo e nitrogênio: águas de drenagem 

provenientes de solos com excesso de fertilizante, águas da chuva devido a 

poluição atmosférica, piscicultura intensiva e sedimentos do lago em sua 

camada lodosa mais profunda (UNEP-IETC, 2001). O controle das fontes de 

fósforo, contudo, sendo tal nutriente o limitante na maioria dos lagos, é o mais 

indicado para um efetivo controle do processo de eutrofização dos corpos 

hídricos (RECKHOW et al., 1980; SALAS E MARTINO, 1991; VON SPERLING, 

1996). Corrobora para isso o fato do fósforo ser mais facilmente controlado 

pelas atuais tecnologias - quando comparado ao carbono e ao nitrogênio - 
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devido a tal nutriente acumular-se nos corpos d'água, por não tomar parte em 

processos bioquímicos e, assim, não passar ao estado gasoso (LIMA, 2007). 

É importante, da mesma forma, classificar o estado trófico dos corpos 

d'água, dado que tal caracterização permite identificar o atual estágio de 

produção biológica e proceder ao devido controle das causas que incrementam 

tal produtividade nos reservatórios. As três grandes categorias de classificação 

são: oligotrófico, mesotrófico e eutrófico (ZHANG, 2013). Alguns dos sistemas 

de classificação do estado trófico incluem:  

- Classificação por parte da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OECD) que se utiliza da estatística para 

determinar as faixas de variação dos nutrientes considerados para cada 

designação trófica (JANUS & VOLLENWEIDER, 1981); 

- Classificação da Pesquisa Nacional de Eutrofização por parte da 

Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (USEPA, 1974) que se 

baseia, além da variável fósforo total, no nitrogênio inorgânico e clorofila-a 

(ZHANG, 2013). 

No Brasil, o sistema de classificação mais utilizado é o desenvolvido por 

Carlson (1977) - modificado por Toledo Jr. (1983 apud PAULINO et al., 2013) - 

por intermédio do Índice de Estado Trófico (IET) que também se baseia na 

concentração de fósforo total e de clorofila-a na coluna d'água (ANA, 2012). 

Vale ressaltar que o emprego do índice de Carlson (1977) também serviu de 

base para a classificação do estado trófico dos corpos hídricos do nordeste 

brasileiro (PAULINO et al., 2013). Alguns exemplos são os trabalhos de Duarte 

et al. (1998) e Araújo Júnior (2009). 

Ainda que não se possa dizer que, dentre as três grandes categorias de 

classificação supracitadas, não há um estado trófico ideal, visto que em um 

determinado momento os lagos e reservatórios se encontrariam em todas as 

três categorias (devido a eutrofização natural), o que estabelecerá um estado 

trófico considerado "ideal" será a maneira como os corpos d'água são 

gerenciados ou usados (USEPA, 2009). De fato, pelas consequências do 

incremento de produtividade biológica já citadas, lagos oligotróficos possuem, 
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por exemplo, uma melhor qualidade estética, além do tratamento de suas 

águas terem um custo menor que as de lagos já eutróficos.  

Sabe-se, contudo, que o uso dos corpos d'água tem se tornado 

excessivo ao longo dos anos. De fato, estima-se que de 1965 até 2005, houve 

um aumento de quatro vezes do total de água estocada em reservatórios numa 

escala global, ao passo que o aporte de fósforo, no mesmo intervalo de tempo, 

triplicou (MEDIONDO, 2011). O nordeste brasileiro, por exemplo, além de suas 

características climáticas, geológicas e hidrológicas que influenciam na 

qualidade das águas da região, possui diversos fatores antrópicos (Figura 2.1) 

que produzem a poluição hídrica e expõe tal excessivo uso dos corpos d'água 

no estado (ANA, 2012). Dentre os estados do Nordeste, o Ceará, por exemplo, 

já se encontra com a maioria dos seus reservatórios eutrofizados (Figura 1.1). 

 

 Figura 2.1 - Principais causas da poluição hídrica no Nordeste 

 

Fonte: ANA, 2012. 

 



21 

 

A modelagem de qualidade da água é uma importante ferramenta para 

melhor compreensão da eutrofização (LIMA, 2007). Além disso, é essencial 

para a eficaz gestão dos recursos hídricos, seja para executar ações para 

contínua melhoria da qualidade da água, seja para a avaliação de propostas de 

gestores de sistemas hídricos e solução de questionamentos da população 

(KNAPIK et al., 2010; LIPORINI, 2012).  

 

2.2. Modelagem de qualidade da água 

 

Os modelos podem ser definidos como simplificações da realidade em 

vista a uma melhor compreensão daquilo que representam. Um exemplo 

clássico é a utilização de modelos físicos de edifícios em túneis de vento com o 

objetivo de se identificar os efeitos do vento na estrutura do edifício ou oriundos 

de alterações na arquitetura original do empreendimento (SHIMOMURA et al., 

2010). Ainda que os modelos ambientais dificilmente consigam expor as várias 

interações ambientais e suas respectivas complexidades, modelos mais 

recentes conseguem descrever interações hidrodinâmicas, abióticas e bióticas 

a fim de promover um aprofundado entendimento de um ecossistema aquático 

qualquer. O modelo IPH-TRIM3D-PCLAKE desenvolvido no Instituto de 

Pesquisas Hidráulicas (IPH) é um exemplo notável da complexidade a que 

modelos ambientais podem chegar para descrever a realidade tal como é 

medida ou observada (VON SPERLING, 2007; FRAGOSO JR., 2009). As 

interações e processos envolvidos em tal modelo podem ser observados na 

Figura 2.2 abaixo. 
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Figura 2.2 - Processos simulados pelo modelo IPH-TRIM3D-PCLAKE 

 

Fonte: FRAGOSO JR., 2009.  

 

Os modelos podem ser classificados como sendo físicos ou 

matemáticos. O caso do modelo de edifício para ser usado em túneis de vento 

é um exemplo de modelo físico. Quanto aos modelos matemáticos, as 

interações existentes nos ecossistemas são descritas em termos de equações 

matemáticas (LIMA, 2007). 

Ainda que a complexidade dos sistemas que os modelos procuram 

representar seja alta, algumas interações são menos importantes que outras, 

dando margem a simplificações (FRAGOSO JR, 2009). Uma das simplificações 

mais notáveis são os modelos unidimensionais aplicados em rios (DHI, 2003; 

SINNAKAUDAN et al., 2003; LINS et al., 2013). Modelos bidimensionais podem 

ser usados em lagos rasos dado que a dimensão horizontal predomina sobre a 

vertical (SCHWARZBACH et al., 1997). Para reservatórios, visto que ambas 

direções influenciam nos processos neles existentes, modelos tridimensionais 

são os mais indicados (HODGES et al., 2000). 
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O uso da modelagem matemática da qualidade de água remonta ao ano 

de 1925, quando Streeter e Phelps desenvolveram, para o rio Ohio/EUA, um 

modelo capaz de determinar os valores de oxigênio dissolvido (OD) e de 

demanda bioquímica de oxigênio (DBO), constituindo um importante fato na 

história da engenharia sanitária e ambiental (CHAPRA, 1997; SABÓIA, 2011; 

SALLA et al., 2013). Tal modelo se relacionava com a questão da alocação de 

esgotos oriundos de centros urbanos (CHAPRA, 1997; FRAGOSO JR., 2009). 

O desenvolvimento computacional nos anos posteriores permitiu a 

obtenção de modelos que representavam sistemas mais complexos. De fato, 

tal desenvolvimento permitiu modelar geometrias não prismáticas, além de 

processos e reações que aconteciam no corpo d'água. Não mais somente 

unidimensional, os modelos tornaram-se bidimensionais, ainda com enfoque na 

determinação do OD e mais tarde, na década de 70, apareceram os primeiros 

modelos biológicos devido à eutrofização e suas consequências nos corpos 

hídricos (FRAGOSO JR., 2009; SABÓIA, 2011). Alguns exemplos de modelos 

de qualidade da água oriundos dessa década e dos anos posteriores 

(CHAPRA, 1997; SABÓIA, 2011): QUALI (1970), QUALII (1973), QUAL2E 

(1985), QUAL2K (2000).  

Atualmente, em vista do cada vez mais aprofundado conhecimento 

científico a respeito de qualidade da água, em conjunto com o rápido 

desenvolvimento computacional dos últimos anos, os modelos foram 

gradualmente aperfeiçoando-se e precisaram dispor de métodos numéricos 

(elementos finitos, diferenças finitas, dentre outros) para solucionar os 

problemas que governavam os processos nos sistemas hídricos. Tais modelos, 

de fato, ajudam a compreender não somente aspectos inerentes à qualidade 

de água, como também o estudo da dinâmica da bacia hidrográfica, os ciclos 

de vida de organismos e de toda a cadeia alimentar relacionada (FRAGOSO 

JR., 2009; LIPORONI, 2012). 

A existência de incertezas na modelagem, mesmo com o avanço 

tecnológico, faz parte do conhecimento técnico e científico. Conseguir 

determinar quão complexo será o modelo, pelo conhecimento das múltiplas 

relações e dos processos existentes na realidade e que ele procurará simular, 
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garantirá que tais incertezas sejam minimizadas e, consequentemente, sua 

capacidade de previsão alta (TUCCI, 1987; TUCCI, 2005; CUNHA et al., 2006; 

LIPORONI, 2012). 

Visto a importante relação existente entre a concentração de fósforo total 

e a eutrofização (VON SPERLING, 1996; MEEUWIG, 1998; UNEP-IETC, 

2001), vários modelos foram desenvolvidos em vista a predizer a concentração 

de fósforo total em lagos naturais e artificiais (JONES & BACHMANN, 1976; 

CANFIELD JR. & BACHMANN, 1981; RECKHOW et al., 1980). Ainda que 

tenham algumas particularidades, a diferença essencial entre eles consiste nos 

parâmetros empíricos utilizados para estimar a quantidade de fósforo 

sedimentada (CANFIELD JR. & BACHMANN, 1981). Baseiam-se, todos, no 

modelo geral (adaptado de VOLLENWEIDER, 1969 apud CANFIELD JR. & 

BACHMANN, 1981): 

 

                                                                            
 

Onde:   = Concentração de fósforo total no lago (mg/m³);    = Carga afluente anual de fósforo por unidade de superfície de área 

(mg/m².ano);   = Profundidade do lago (m);     = Coeficiente de perda de fósforo por sedimentação (1/ano);    = Taxa de descarga hidráulica (1/ano). 

 

Algumas reformulações de tal modelo foram propostas posteriormente. 

Dillon e Rigler (1974 apud CANFIELD JR. & BACHMANN, 1981; BRETT & 
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BENJAMIN, 2008) optaram por considerar o coeficiente de retenção de fósforo 

ao invés do de sedimentação: 

 

                                                                            
 

Onde:   = Coeficiente de retenção de fósforo (obtido pela diferença entre a carga 

anual de entrada e saída do fósforo dividido pela carga anual de entrada de 

fósforo);    = Carga anual de água por unidade de área (m/ano). 

 

O modelo empírico mais conhecido internacionalmente pode ser descrito 

como (VOLLENWEIDER, 1976 apud VON SPERLING, 1996): 

 

                                                                                   
 

Onde:   = Concentração de fósforo total no lago (gP/m³);     = Carga afluente de fósforo (kgP/ano);   = Volume do lago (m³);     = Tempo de retenção hidráulica (ano);  
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Nesse caso, o tempo de retenção hidráulica é o período em que o 

volume retido no corpo hídrico leva para se renovar. Ainda que se possa, por 

modelos eulerianos (descrição do escoamento do fluxo a partir de um 

referencial fixo) ou lagrangeanos (referencial acompanha o escoamento) 

(GAZE, 2005), se proceder ao cálculo do tempo de retenção, a equação 

simplificada de Vollenweider (1976 apud VON SPERLING, 1996) descreve TR 

como sendo expresso por (BRETT & BENJAMIN, 2008; GUTIERREZ, 2008): 

 

                                                                                
 

Sendo    a vazão de afluência ao reservatório. Chapra (1997) 

considera, contudo, TR como uma função da vazão de saída do reservatório 

(  ) (assumindo que a precipitação é igual a evaporação no corpo hídrico). 

Ainda que tal pressuposto não seja encontrado, por exemplo, em açudes 

oriundos de região semiárida brasileira (Capítulo 3), pode-se utilizá-lo como 

primeira aproximação para cálculo do TR em tal região. 

Além disso, foi calculado - para lagos temperados - o valor de Ks como 

sendo (VOLLENWEIDER, 1976 apud VON SPERLING, 1996): 

 

    √                                                                          
 

Chapra (1975) propôs a utilização de um novo parâmetro, a velocidade 

de sedimentação aparente (  ). Nesse caso, considerou que ela era obtida por: 
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Reckhow (1979), por sua vez, obteve uma relação entre   e    baseado 

em 47 lagos temperados: 

                                                                           
 

Com isso, no caso de lagos temperados, Ks é representado por 

(CHAPRA, 1975; VOLLENWEIDER, 1976 apud VON SPERLING, 1996; 

RECKHOW, 1979): 

 

                       √                                                 
 

 Salas e Martino (1991), da mesma forma, definiram Ks, com base em 

cerca de 40 lagos tropicais, da seguinte forma: 

 

    √                                                                          
 

Nesse caso, o Ks para lagos tropicais é o dobro daquele encontrado para 

lagos temperados. Tal fato justifica-se pelas temperaturas mais elevadas e pelo 

crescimento excessivo do fitoplâncton na região considerada (SALAS & 

MARTINO, 1991). 

Chapra (1997) descreve a modelagem da concentração de fósforo em 

reservatórios como um balanço de massa. Nesse caso, o balanço expõe todas 

as cargas de nutrientes que entram e saem do sistema hídrico, além dos 

processos nele inseridos. Dessa forma, temos que a variação da carga 

(produto da vazão pela concentração de nutriente) no sistema seria a diferença 

entre a carga de nutriente que entra e o somatório da carga que saí com as 
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cargas oriundas de reações no interior de tal sistema e, se houver, a carga de 

perda do nutriente por sedimentação. Além disso, considera-se, em tal balanço, 

que o sistema hídrico está em regime de mistura completa, ou seja, possui a 

mesma concentração de nutriente em todos os seus pontos (NUNES, 2008). 

Assim, teríamos respectivamente: 

 

                                                              
 

 

Onde:   = Concentração de fósforo total no lago (kg/m³);   = Tempo (s);   = Volume do lago (m³);    = Carga afluente do nutriente (kg/s);     = Vazão de saída (m³);     = Coeficiente de reação (1/s);     = Velocidade de sedimentação (m/s);     = Área superficial (m²);  

 

Rearranjando os termos, teremos: 
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Fazendo: 

 

                                                     
 

Mas, como dito anteriormente para o caso do fósforo, tal nutriente não 

participa em processos bioquímicos (LIMA, 2007). Dessa forma,   é calculado 

como sendo: 

 

                                                                        
 

Teremos então: 

                                                                           
 

A qual, pelo cálculo numérico, permite obter (CHAPRA, 1997): 

 

                   (      )                                         
 

Percebe-se, dessa forma, que a escolha do modelo será influenciada 

pelo sistema hídrico a ser modelado. Nesse caso, será necessário levar em 

consideração o tipo de corpo d'água considerado (rio, lago, reservatório, 

estuário), escalas temporais, características bioquímicas e hidráulicas, precisão 

desejada, características da região em que o sistema se insere, dentre outros 
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(LIPORONI, 2012). Considerando essa última realidade, a presença de 

parâmetros adaptados para as diferentes regiões climáticas garantirá 

resultados oriundos da modelagem mais condizentes com a realidade 

representada. 

A adaptação do modelo para o semiárido constitui uma das etapas do 

procedimento de modelagem. Dentre as etapas citadas por Von Sperling 

(2007), destacam-se: 

- Calibração: Esta etapa caracteriza-se pela busca de um ajuste 

satisfatório entre os dados medidos e os obtidos pelo modelo. Para tanto, 

variam-se os parâmetros do modelo em questão.  

- Validação: Consiste em avaliar o ajuste do modelo para condições 

distintas daquelas consideradas na calibração. Nesse caso, faz-se uso de 

dados independentes e diferentes dos utilizados na calibração. Dado que o 

modelo obtenha um ajuste satisfatório para o novo conjunto de dados 

analisados, pode-se inferir que o modelo esteja validado.  

Dessa forma, uma vez que se tenha procedido à calibração do modelo 

para a região semiárida, a validação constitui importante etapa para utilização 

do balanço de massa da concentração de fósforo (Equação 16) em simulações 

de cenários futuros nos reservatórios do estado. Sendo assim, devem-se 

procurar reservatórios de outros estados com características similares para 

validação do modelo (tais como os demais corpos hídricos do semiárido 

nordestino e não pertencentes ao Ceará). 
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CAPÍTULO 3 

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

3.1. Aspectos característicos do semiárido cearense 

 

O Ceará possui cerca de 86,8% de sua área localizada na região do 

semiárido brasileiro (Figura 3.1), possuindo um elevado risco de seca. Nesse 

sentido, o estado alterna entre duas estação climáticas distintas: chuvosa 

(janeiro a maio) e seca (junho a dezembro) com a maioria dos rios sem água 

no segundo semestre do ano. Visto a grande variedade temporal e espacial 

das chuvas, os açudes constituem a principal fonte de abastecimento de água 

da região (PACTO DAS ÁGUAS, 2009). 

Em paralelo à irregularidade temporal e espacial das chuvas, o 

semiárido cearense tem como característico a alta taxa de evaporação (ANA, 

2012). De fato, para uma média anual inferior a 800 mm precipitados, a água 

evaporada pode chegar a 2100 mm/ano (PACTO DAS ÁGUAS, 2009). Além 

dos aspectos já mencionados, corrobora para que a imensa maioria dos rios do 

Ceará sejam intermitentes o embasamento cristalino que se apresenta em 70% 

da região semiárida e que possui baixa capacidade de infiltração e elevado 

escoamento superficial (PACHECO, 2009; ANA, 2012). 

Uma importante característica da região semiárida nordestina são os 

solos rasos e pedregosos (Figura 3.2), em geral, existentes em tal localidade 

(CIRILO, 2008; ANA, 2012). O tipo de solo é um dos principais fatores que 

regula a variação da qualidade da água dos corpos hídricos de uma dada 

região (LEPRUN, 1983 apud SUASSUNA, 1996). Nesse caso, os íons oriundos 

- em maior ou menor quantidade - dos diferentes tipos de solos indicam o grau 

de salinidade da água (seja em cursos d'água, seja em açudes e demais 

mananciais) e, em consequência, o quão elevada sua condutividade elétrica é. 

Sabe-se, no entanto, que quanto maior é tal condutividade, mais salina é a 

água e menor é sua qualidade. Visto o nordeste possuir corpos hídricos 
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localizados em regiões com solos que contribuem com uma maior quantidade 

de íons aos corpos d'água, a condutividade elétrica torna-se uma característica 

de importante influência na qualidade dos mananciais da região (ANA, 2012).  

 

Figura 3.1 - Região semiárida do Ceará 

 

Fonte: IPECE, 2014a. 
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Figura 3.2 - Tipos de solos do Ceará 

 

Fonte: IPECE, 2014b. 
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Conforme já exposto, a maioria dos rios do estado são intermitentes. 

Uma das consequências mais notáveis é o fato que o regime de vazões destes 

rios (variabilidade das vazões no tempo e no espaço) é desregular. Nesse 

caso, a principal estratégia adotada no semiárido cearense para regularização 

de tal regime foi a construção de açudes. Dessa forma, o regime de vazões dos 

rios que originam os açudes é um dos principais fatores que condicionam a 

qualidade de suas águas (ANA, 2012, SICM, 2014).  

Para as duas estações climáticas do estado, o regime de vazões 

influenciará distintamente (ANA, 2012):  

- Seca: açudes sem afluência com tendência da água se deteriorar com 

o passar do tempo; 

- Chuvosa: ao longo do período há uma tendência de melhora da 

qualidade de água do açude devido à diluição do material carreado no corpo 

hídrico e, na ocorrência de vertimento, a renovação da massa de água. 

Um parâmetro que serve como indicador da renovação da massa de 

água é o tempo de residência hidráulica. Conforme dito no Capítulo 2, tal 

parâmetro evidencia o tempo em que a água armazenada permanece retida no 

corpo hídrico. Assim, quanto menor tal tempo, maior é a renovação das águas 

no reservatório e, consequentemente, maior é a qualidade de suas águas 

(ANA, 2012). 

Dessa forma, os reservatórios tem importante função tanto para 

regularização do regime hidrológico dos rios, como, de modo especial, 

abastecimento humano. Nesse sentido, numa região em que conflitos pelo uso 

de água são recorrentes oriundos, em particular, pelos longos períodos de 

estiagem e pela falta gestão efetiva dos recursos hídricos da região 

(REBOUÇAS, 1997; DEHA, 2014), o Ceará tem grande destaque no que 

concerne à disponibilidade hídrica de águas superficiais, sendo o estado com o 

maior número de reservatórios de regularização e a maior capacidade total de 

armazenamento (ANA, 2006). 
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3.2. Aspectos característicos dos reservatórios cearenses 

 

Os reservatórios do estado estão inseridos em doze diferentes regiões 

hidrográficas (Figura 3.3) delineadas pelo Plano Estadual dos Recursos 

Hídricos: Alto Jaguaribe, Acaraú, Baixo Jaguaribe, Coreaú, Curu, Litoral, Médio 

Jaguaribe, Metropolitana, Sertões de Crateús, Salgado, Banabuiú, Serra do 

Ibiapaba (COGERH, 2014b). O gerenciamento da oferta de água bruta 

(captada dos reservatórios) é realizada pela COGERH, responsável por 

reservatórios com capacidade máxima de armazenamento e vazão 

regularizada da ordem de 17500 hm³ e 100 m³/s, respectivamente (ANA, 2006).  

 

Figura 3.3 - Bacias Hidrográficas do Ceará 

 

Fonte: IPECE, 2014c. 
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Ainda que o número de reservatórios do Ceará seja o maior do 

Nordeste, isto não impede, contudo, que o estado seja impactado por eventuais 

escassezes de água. Nesse sentido, é o que Lavor (2014) evidencia na 

seguinte reportagem no jornal O Globo: "Seca no Ceará é a pior dos últimos 55 

anos e atinge 96% do estado", em que se destaca o seguinte trecho:  

 

"O Ceará passa pela pior seca dos últimos 55 anos. Dos 184 

municípios que compõem o estado, 96% decretaram situação de 

emergência, ou seja, 176 cidades. Nestes lugares onde a chuva 

não chega e os mananciais estão à beira de um colapso, a água 

para beber é difícil e, muitas vezes, vem de carro-pipa, porém 

a qualidade do líquido distribuído para o consumo é desconhecida 

pela população." - edição de 24/08/2014; 

 

De fato, o monitoramento de reservatórios do DNOCS (2014) indica uma 

grande quantidade de açudes da região com volume atual de água 

armazenada da ordem de 20% de sua capacidade total. Rebouças (1997) 

relaciona a escassez de água no Ceará com a degradação da qualidade das 

águas dos mananciais devido, sobretudo, ao lançamento de efluentes oriundos 

de esgotos domésticos e industriais sem o devido tratamento prévio.   

Tal degradação pode ser particularmente notada nos reservatórios que 

abastecem a RMF, dentre eles o Castanhão (Figura 3.4). Estando sua área de 

influência associada à ocupação urbana, industrial e agropecuária (Figura 3.5), 

o uso das águas do manancial tem sido restringido devido ao aporte de 

nutrientes oriundos de tais ações antrópicas. O assoreamento no açude (Figura 

3.6), consequência dos efluentes mencionados, se caracteriza como sendo um 

dos problemas mais graves nele existentes, com profundo impacto na 

qualidade e no volume de água armazenada no reservatório (COGERH, 

2011a).  

 

http://oglobo.globo.com/brasil/seca-no-ceara-a-pior-dos-ultimos-55-anos-atinge-96-do-estado-13713196
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Figura 3.4 - Abastecimento da RMF pelo açude Castanhão 

 

Fonte: ANA, 2010. 
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Figura 3.5 - Parcela de distritos na área de influência do açude Castanhão 

 

Fonte: adaptado de COGERH, 2011a. 

 

Figura 3.6 - Assoreamento no açude Castanhão 

 

Fonte: adaptado de COGERH, 2011a. 
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A situação exposta para o açude Castanhão, maior do estado (HIJO, 

2009), não é muito diferente nos demais açudes do Ceará. De fato, nos 126 

açudes analisados pela COGERH (2008) para identificação de seus 

respectivos índices de estado trófico, verificou-se que: 61% dos açudes estão 

eutróficos e 10% deles hipereutróficos (ver Tabela 1.1 para descrição das 

diferentes classificações de estado trófico). A modelagem de fósforo que 

possibilite a previsão do impacto da redução das cargas de nutrientes através 

da simulação da concentração de fósforo total ao longo do tempo nos corpos 

hídricos é de fundamental importância como ferramenta para melhor 

gerenciamento dos reservatórios do semiárido cearense responsáveis pelo 

abastecimento de cerca de quatro milhões de habitantes no estado (FREIRE, 

2007). 
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CAPÍTULO 4 

METODOLOGIA 

 

A fim de se proceder a simulação do fósforo total nos reservatórios do 

semiárido cearense que bem represente as concentrações neles existentes, é 

fundamental ajustar os parâmetros de modelagem à região em questão em 

face de suas particularidades já descritas. Antes disso, contudo, se detalhará 

sobre o processo de obtenção dos dados necessários para utilização do 

modelo. Em seguida, será descrito o processo de ajuste dos parâmetros de 

modelagem, além de como se dará a comparação dos resultados da 

modelagem usando tais parâmetros ajustados ao semiárido com aqueles 

fornecidos na literatura para as regiões tropicais (SALAS E MARTINO, 1991) e 

temperadas (VOLLENWEIDER, 1976 apud VON SPERLING, 1996). Por fim, 

será exposto o processo de validação da equação proposta para o semiárido 

cearense. O Microsoft Excel 2007 foi o programa utilizado para as etapas de 

calibração e validação da equação proposta. 

 

4.1. Descrição da coleta e processamento de dados para modelagem 

 

A obtenção dos dados dos reservatórios do semiárido embasa o 

processo de modelagem e permite o ajuste dos parâmetros para a região 

estudada. Pelas Equações 14 e 16, tais dados são: 

 

- Volume do reservatório; 

- Vazão de saída do reservatório; 

- Concentrações de fósforo em diferentes períodos de tempo; 

- Carga afluente de fósforo ao reservatório. 
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Visto a delimitação dos períodos de modelagem em anos (t) ser função 

do tempo de residência hidráulica (TR) dos reservatórios que, por sua vez, 

depende dos dados supracitados. Dessa forma, pode-se proceder a obtenção 

de tais parâmetros da modelagem. Para tanto, a COGERH, por meio da 

GEMET, solicitamente forneceu os dados necessários para que tal estudo 

fosse realizado. A partir do banco de dados do SIPOM, obtiveram-se as 

concentrações de fósforo total em 155 dos 223 açudes do Ceará. Antes disso, 

contudo, organizaram-se - seguindo o esquema da própria Companhia - os 

açudes no tipo de barragem que neles se encontram: 

 

- Barragem de Concreto: Acarape do Meio, Canoas, Rivaldo Carvalho, 

Tijuquinha, Batalhão, Caiçaras, Mamoeiro; 

- Barragem Mista: Maranguapinho.  

- Barragem de Terra: Castanhão, Gavião, dentre outros (215 açudes no 

total). 

 

Todos os reservatórios foram devidamente separados (Figura 4.1) a fim 

de facilitar a organização dos dados posteriormente. Um exemplo de planilha 

de concentração de fósforo total (com as respectivas datas de coleta das 

amostras) obtido pelo banco de dados do SIPOM pode ser visto na Figura 4.2. 
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Figura 4.1 - Divisão de açudes 

 

Fonte: Autor, 2014.  

 

Figura 4.2 - Planilha de fósforo total para açude Acarape do Meio 

 

Fonte: COGERH, trabalho não publicado.  

 

Uma vez obtida às concentrações de fósforo total em diferentes períodos 

de tempo, sucedeu-se a estimativa das cargas poluidoras que chegam até os 

reservatórios. Tais cargas poluidoras são efluentes de atividades urbanas, 

industriais, agrícolas nas bacias de drenagem dos respectivos açudes e que 
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"emitem para o meio ambiente diversas substâncias capazes de causar 

impactos negativos sobre a biodiversidade local, sobre a qualidade dos 

produtos explorados na região (e.g. pescados) e eventualmente expondo 

populações humanas à concentrações elevadas de poluentes, resultando a 

médio prazo em depreciação significativa do capital natural de uma dada 

região" (LABOMAR, 2005, p. 10). 

Dado, contudo, a dificuldade de se estimar tais cargas (pela grande 

variedade de fatores pelos quais o aporte de fósforo pode ter origem), 

procurou-se obtê-las através da literatura. Nesse caso, obteve-se a carga 

afluente de fósforo total aos seguintes reservatórios: 

 

- Forquilha: COGERH (2007); 

- Orós: COGERH (2011b); 

- Castanhão: HIJO (2009) 

- Gavião: VIDAL & NETO (2013). 

 

Ainda que o número de reservatórios não seja alto, um valor de R-

quadrado elevado indicará que a equação proposta para o coeficiente de 

sedimentação bem representa os dados obtidos pela COGERH e poderá servir 

como primeira aproximação para modelagem dos demais açudes da região. 

Nesse caso, o acréscimo de novos pares (Ks e TR) dos demais reservatórios 

do semiárido brasileiro na área de plotagem do gráfico de tal equação 

possibilitará uma validação do que foi proposto. 

Dessa forma, seguiu-se ao cálculo do volume médio e da vazão de 

saída nos açudes analisados. Para tanto, através do Monitoramento de 

Reservatórios do DNOCS (2014) foram obtidos os volumes armazenados e as 

vazões de saída dos reservatórios de janeiro a dezembro para diferentes anos 

e, com isso, calcularam-se os volumes e vazões de saída médias anuais. 
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Ainda que o Monitoramento de Reservatórios do DNOCS (2014) não 

tenha fornecido as vazões liberadas em alguns meses do ano, considerou-se, 

nesse caso, vazão média de saída nula em tais meses. Este fato, contudo, 

elevou o tempo de residência hidráulica dos açudes, a ser exposto mais 

adiante, há várias décadas. Dessa forma, para os anos em que a vazão média 

anual de saída era baixa, desconsiderou-se o respectivo ano na modelagem 

ou, como no caso do Castanhão, se utilizou a atual vazão média de saída 

fornecida no Portal Hidrológico do Ceará (FUNCEME, 2014). Para o Gavião, 

visto a pouca variação anual que ocorre no seu volume (VIDAL, 2011), a atual 

vazão média de saída da FUNCEME (2014) também foi utilizada. Vale ressaltar 

que tanto as vazões quanto os volumes dos açudes foram calculados levando 

em consideração os anos em que o banco de dados da COGERH dispunha 

das respectivas concentrações de fósforo total. 

Obtida as vazões médias de saída dos açudes com o subsequente 

cálculo dos volumes médios é possibilitado à obtenção de seus tempos de 

residência hidráulica (TR) (Equação 4) e, conforme dito anteriormente, à 

delimitação do período de modelagem (t) em que os açudes serão analisados, 

procurando considerar um período tal em que se dê mistura completa nos 

reservatórios estudados (t   TR, ainda que também seja possível considerar 

um período razoavelmente próximo do tempo de residência hidráulica (SHEN 

et al., 2002)). Analisando cada caso separadamente, temos: 
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- Açude Forquilha: 

 

Tabela 4.1 – Anos considerados na modelagem – açude Forquilha 

Concentração de Fósforo 

(COGERH, trabalho não 

publicado). 

Anos utilizados para cálculo da vazão média de 

saída e do volume médio armazenado anual 

(DNOCS, 2014). 

Dados de agosto/2004 a 

outubro/2013 
2004 2005 2007 

 

- Açude Orós: 

 

Tabela 4.2 – Anos considerados na modelagem – açude Orós 

Concentração de Fósforo 

(COGERH, trabalho não 

publicado). 

Anos utilizados para cálculo da vazão média de 

saída e do volume médio armazenado anual 

(DNOCS, 2014). 

Dados de agosto/2001 a 

novembro/2013 
2001 2002 
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- Açude Castanhão: 

 

Tabela 4.3 – Anos considerados na modelagem – açude Castanhão 

Concentração de Fósforo 

(COGERH, trabalho não 

publicado). 

Anos utilizados para cálculo da vazão média de 

saída e do volume médio armazenado anual 

(DNOCS, 2014). 

Dados de fevereiro/2005 a 

novembro/2013 
2007 2008 2009 

 

- Açude Gavião: 

 

Tabela 4.4 – Anos considerados na modelagem – açude Gavião 

Concentração de Fósforo 

(COGERH, trabalho não 

publicado). 

Anos utilizados para cálculo da vazão média de 

saída e do volume médio armazenado anual 

(DNOCS, 2014). 

Dados de maio/2001 a 

fevereiro/2014 
2002 2005 2006 

 

Os valores do tempo de residência hidráulica e do período de 

modelagem serão expostos no Capítulo 5, sendo decorrentes das equações 

que relacionam os dados até aqui expostos. Pode-se, dessa forma, prosseguir 

a calibração do modelo de concentração de fósforo (Equação 16) para o 

semiárido cearense. 
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4.2. Descrição dos aspectos da calibração e validação do modelo 

 

Conforme evidenciado anteriormente, o balanço de massa exposto por 

Chapra (1997) para modelagem da concentração de fósforo total em 

reservatórios é dado pela Equação 16. Sendo o parâmetro   descrito pela 

Equação 14. 

Analisando a Equação 16, percebe-se que para se proceder ao cálculo 

de   é necessário delimitar um período (t) em que se dê a modelagem. A 

delimitação de tal intervalo de tempo (e consequentemente a definição da 

concentração de fósforo no início (Po) e no final do período (P(t))), contudo, 

está condicionada ao tempo de residência hidráulica (TR) do reservatório 

(Equação 4). Nesse caso, ao cálculo do TR para o ano considerado segue-se a 

delimitação do período de modelagem (t). Vale ressaltar, contudo, que o 

cálculo de TR para diferentes anos, ao invés de se utilizar um único valor com 

os dados médios de volume e vazão de saída para os açudes considerados em 

um intervalo de tempo específico, é uma aproximação e se deu pelo reduzido 

número de reservatórios modelados. Dessa forma, em posse de todos os 

parâmetros da Equação 16, pode-se utilizar o recurso "Atingir meta" do Excel 

2007 (Figura 4.3) para se calcular o   do reservatório em questão no intervalo 

de tempo estudado.  

 

Figura 4.3 - Recurso "Atingir meta" do Microsoft Excel 2007 

 

Fonte: Autor, 2014.  
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Por raciocínio similar, vemos que, uma vez obtido o valor de  , podemos 

calcular Ks para o reservatório (no intervalo de tempo considerado) como 

sendo: 

 

                                                                          
 

Dessa forma, percebe-se que, para diferentes anos estudados, teremos 

diferentes tempos de residência hidráulica e distintos períodos de modelagem 

com seus respectivos valores de Ks. Sabe-se ainda que, conforme dito no 

Capítulo 3, o tempo de retenção hidráulica (TR) está relacionado com a 

qualidade de água do corpo hídrico. Dessa forma, convém encontrar Ks em 

função de TR (VOLLENWEIDER, 1976 apud VON SPERLING, 1996; SALAS & 

MARTINO, 1991) para o caso de lagos oriundos de regiões semiáridas. Nesse 

caso, é possível elaborar um gráfico TR x Ks formado pelos respectivos pares 

de valores calculados para cada corpo hídrico em diferentes anos. Por fim, com 

o recurso do Excel 2007, "Adicionar linha de tendência" (Figura 4.4), é possível 

ajustar a melhor curva que representa tais pares de dados e, além disso, 

podem-se escolher as opções "Exibir Equação no gráfico" para se encontrar a 

equação que representa Ks em função de TR para lagos semiáridos e "Exibir 

valor de R-quadrado no gráfico" para evidenciar o quão bem a equação 

proposta representa os valores observados (WIKIPEDIA, 2014). 
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Figura 4.4 - Recurso "Adicionar linha de tendência" do Microsoft Excel 2007 

 

Fonte: Autor, 2014.  

 

Uma vez construído o gráfico com a equação de Ks em função de TR 

para lagos em regiões semiáridas, será possível adicionar na mesma área de 

plotagem os gráficos oriundos da equação de Salas e Martino (1991) para 

lagos tropicais e da equação de Vollenweider (1976 apud VON SPERLING, 

1996) para lagos temperados. Dessa forma, será possível compará-los e 

verificar sob qual equação das três mencionadas os pares de dados (TR;Ks) 

são mais bem representados. 

A validação da equação proposta deve ser feita pela utilização de dados 

de regiões distintas daquela considerada. Nesse caso, por ter características 

similares (Bezerra et al., 2014), optou-se por considerar em tal etapa os dados 

oriundos de reservatórios do semiárido norte-rio-grandense. Os reservatórios 

escolhidos foram os açudes Gargalheiras e Cruzeta por terem seus dados 

facilmente encontrados na literatura. 
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Bezerra et al. (2014) fornece todos os dados necessários ao cálculo do 

coeficiente de sedimentação de ambos os açudes no período de junho de 2010 

a abril de 2011. Nesse caso, tão somente o cálculo de Ks será necessário para 

se proceder à validação da relação entre Ks e TR para o semiárido cearense 

visto que já é fornecido de antemão o tempo de residência hidráulica de cada 

açude norte-rio-grandense.  
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CAPÍTULO 5 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

5.1. Dados dos Reservatórios 

 

Conforme explanado anteriormente, é necessária a obtenção dos dados 

inerentes à simulação do fósforo total nos reservatórios em análise. Nesse 

sentido, os dados para cada um dos respectivos açudes são resumidos a 

seguir: 

- Carga de fósforo afluente ao açude; 

- Vazão média de saída do açude; 

- Volume médio; 

- Tempo de residência hidráulica; 

- Períodos de modelagem; 

- Concentrações de fósforo no início e final do período de modelagem. 

 

5.1.1. Carga de Fósforo 

 

A carga afluente de fósforo total aos reservatórios é oriunda de estudos 

experimentais (Capítulo 4). Ainda que seja possível estimar tal carga pelo 

somatório da carga de fósforo originada de fontes pontuais ou difusas (além de 

contribuições no interior do próprio corpo hídrico) (Reckhow et al., 1980), 

estudos experimentais possibilitam o cálculo da carga de fósforo de maneira 

mais condizente com a situação encontrada. A Tabela 5.1 expõe a carga de 

fósforo para os quatro açudes estudados. 
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Tabela 5.1 – Carga afluente de fósforo aos açudes cearenses analisados 

Açudes Carga afluente de Fósforo (ton/ano) 

Gavião 151,711 

Castanhão 391,288 

Orós 624,188 

Forquilha 4,175 

 

Visto, contudo, ser a concentração de fósforo comumente escrita como 

uma relação entre miligramas de tal nutriente por litros da solução (SALAS E 

MARTINO, 1991; LABOMAR, 2005), convém obter a carga de fósforo anual 

afluente para cada açude em miligramas. Dessa forma, os valores usados na 

modelagem serão: 

 

Tabela 5.2 – Carga afluente de fósforo aos açudes cearenses analisados 

(mg/ano) 

Açudes 
Carga afluente de Fósforo 

(x   mg/ano) 

Gavião 151,711 

Castanhão 391,288 

Orós 624,188 

Forquilha 4,175 
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5.1.2. Vazão média de saída dos reservatórios 

 

Conforme exposto no Capítulo 4, as vazões médias anuais calculadas 

foram obtidas pela média das vazões de saída de janeiro a dezembro em cada 

açude (DNOCS, 2014). Dessa forma, as vazões médias de saída dos açudes 

são: 

 

Tabela 5.3 – Vazão média de saída dos açudes analisados 

ANO 
VAZÃO MÉDIA DE SAÍDA DOS AÇUDES (hm³/ano) 

Gavião  Castanhão Orós Forquilha 

2001 

301,1688 662,256 

244,404 - 

2002 64,33344 - 

2003 - - 

2004 - 9,4608 

2005 - 9,4608 

2006 - - 

2007 - 3,46896 

2008 - - 

2009 - - 

 

 

5.1.3. Volume médio, tempo de residência hidráulica e períodos de 

modelagem dos reservatórios 

 

A Tabela 5.4 expõe os volumes médios dos anos considerados na 

modelagem para os quatro reservatórios: 
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Tabela 5.4 – Volumes médios dos açudes analisados 

ANO 
VOLUME DOS AÇUDES (hm³) 

Gavião  Castanhão Orós Forquilha 

2001 

30,912 

- 556,024 - 

2002 - 368,829 - 

2003 - - - 

2004 - - 41,539 

2005 - - 27,445 

2006 - - - 

2007 3852,815 - 13,877 

2008 4852,777 - - 

2009 5265,720 - - 

 

Em posse do volume e da vazão de saída dos reservatórios, sucede-se 

ao cálculo dos respectivos tempos de residência hidráulica (Equação 4). Dessa 

forma, os TR de cada açude serão: 
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Tabela 5.5 – Tempo de residência hidráulica dos açudes analisados 

ANO 
TEMPO DE RESIDÊNCIA HIDRÁULICA (anos) 

Gavião  Castanhão Orós Forquilha 

2001 

0,1026 

- 2,2750 - 

2002 - 5,7331 - 

2003 - - - 

2004 - - 4,3907 

2005 - - 2,9009 

2006 - - - 

2007 5,8177 - 4,004 

2008 7,3276 - - 

2009 7,9512 - - 

 

Por fim, delimita-se o período de modelagem (t) para cada açude. 

Procurou-se definir t   TR - ou próximo de tal valor - nos respectivos 

reservatórios. Assim, os períodos considerados na modelagem são: 
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Tabela 5.6 – Períodos de modelagem nos açudes analisados 

Açudes Período de Modelagem t (anos) 

Gavião 

Jan/2002 - Dez/2002 1,00 

Jan/2005 - Jan/2007 2,00 

Jan/2006 - Jan/2007 1,00 

Mar/2006 - Mar/2011 5,00 

Castanhão 

Fev/2007 - Fev/2013 6,00 

Mai/2008 - Mai/2013 5,00 

Abr/2009 - Mai/2013 4,08 

Orós 
Ago/2001 - Nov/2004 3,17 

Jun/2002 - Dez/2007 5,50 

Forquilha 

Nov/2004 - Mai/2010 5,50 

Mai/2005 - Jun/2009 4,08 

Fev/2007 - Mar/2011 4,08 

 

 

5.1.4. Concentração de fósforo total 

 

Para se suceder a calibração do balanço de massa ao semiárido 

cearense, resta obter a concentração de fósforo no início e final dos períodos 

de modelagem delimitados. Analisando o banco de dados de fósforo da 

COGERH (COGERH, trabalho não publicado), temos as seguintes 

concentrações em cada período: 
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Tabela 5.7 – Concentrações de fósforo no início e fim do período de 

modelagem 

Açudes 
Período de 

Modelagem 

Po 

(mg/L) 

 

P 

(mg/L) 

 

Gavião 

Jan/2002 - Dez/2002 0,0400 0,1930 

Jan/2005 - Jan/2007 0,0083 0,2150 

Jan/2006 - Jan/2007 0,0504 0,2150 

Mar/2006 - Mar/2011 0,0390 0,1950 

Castanhão 

Fev/2007 - Fev/2013 0,1660 0,0400 

Mai/2008 - Mai/2013 0,0680 0,0350 

Abr/2009 - Mai/2013 0,1200 0,0350 

Orós 
Ago/2001 - Nov/2004 0,2600 0,5860 

Jun/2002 - Dez/2007 0,2650 1,1000 

Forquilha 

Nov/2004 - Mai/2010 0,5275 0,0850 

Mai/2005 - Jun/2009 0,0700 0,1105 

Fev/2007 - Mar/2011 0,0030 0,1126 

 

 

5.2. Coeficiente de sedimentação para lagos no semiárido cearense 

 

Em posse de tais dados, segue-se à calibração do coeficiente de 

sedimentação para a região semiárida do Ceará. Para tanto, se faz necessário 

proceder, de antemão, ao cálculo do   para cada reservatório (Equação 16) e, 

a partir dele, obtêm-se o respectivo Ks (Equação 17). Convém, então, detalhar 

o cálculo do Ks para cada açude separadamente. Uma vez que tenha sido 

ajustada uma nova equação que relacione Ks com TR para o semiárido 

cearense, poderão ser utilizados os dados de reservatórios do Rio Grande do 

Norte (também localizados no semiárido nordestino (Bezerra et al., 2014)) 

como validação da equação proposta.  
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5.2.1. Açude Gavião 

 

A modelagem da concentração de fósforo é exposta a seguir (Tabela 

5.8). Nesse caso, a coluna "Mod." representa a Equação 16 do balanço de 

massa de fósforo no açude. Para um mesmo Po (sendo mantidos constantes os 

demais dados da equação), o resultado da modelagem deve corresponder ao 

valor da concentração final (P) no período (t) considerado. Sendo assim, deve-

se calcular um valor tal de   para o qual a coluna "Mod." seja igual à coluna 

"P".  Com o auxílio do recurso "Atingir meta" do Excel 2007 foi possível obtê-lo 

e, em seguida, pela equação 17, calcular o valor de Ks para diferentes períodos 

de tempo no mesmo açude (diferença entre a coluna " " e a coluna "Qs/V"). 

Dessa forma, temos os seguintes resultados para o reservatório Gavião: 

 

Tabela 5.8 – Modelagem para açude Gavião 

TR 

(anos) 

t 

(anos) 

Po 

(mg/L) 

P 

(mg/L) 

Mod. 

(mg/L) 

  

(ano-1) 

Qs/V 

(ano-1) 

Ks 

(ano-1) 

0,1026 1,0000 0,0400 0,1930 0,1939 25,3147 9,7428 15,5720 

0,1026 2,0000 0,0083 0,2150 0,2157 22,7516 9,7428 13,0088 

0,1026 1,0000 0,0504 0,2150 0,2155 22,7748 9,7428 13,0320 

0,1026 5,0000 0,0390 0,1950 0,1951 25,1613 9,7428 15,4185 

 

Além disso, em vista de se comparar os valores de Ks calculados para a 

região semiárida com os valores que seriam obtidos ao se utilizar as equações 

(Ks = f(TR)) ajustadas para lagos temperados (VOLLENWEIDER, 1976 apud 

VON SPERLING, 1996) e tropicais (SALAS & MARTINO, 1991), sucedeu-se ao 

cálculo dos coeficientes de sedimentação para tais casos. Com isso, teremos: 
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Tabela 5.9 – Coeficientes de sedimentação para demais regiões estudadas – 

açude Gavião 

TR 

(anos) 

Vollenweider 

(Equação 5) 

(ano-1) 

Salas e Martino 

(Equação 9) 

(ano-1) 

0,1026 3,1213 6,2427 

  

O mesmo procedimento se repete para os demais açudes. Nesse 

sentido, as próximas seções - referentes aos reservatórios - se limitarão a 

expor os valores da modelagem e os coeficientes calculados seguindo as 

Equações 5 e 9. 

 

5.2.2. Açude Castanhão 

 

Tabela 5.10 – Modelagem para açude Castanhão 

TR 

(anos) 

t 

(anos) 

Po 

(mg/L) 

P 

(mg/L) 

Mod. 

(mg/L) 

  

(ano-1) 

Qs/V 

(ano-1) 

Ks 

(ano-1) 

5,8177 6,0000 0,1660 0,0400 0,0403 2,5182 0,1719 2,3463 

7,3276 5,0000 0,0680 0,0350 0,0351 2,2964 0,1365 2,1600 

7,9512 4,0833 0,1200 0,0350 0,0355 2,0921 0,1258 1,9663 
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Tabela 5.11 – Coeficientes de sedimentação para demais regiões estudadas – 

açude Castanhão 

TR 

(anos) 

Vollenweider 

(Equação 5) 

(ano-1) 

Salas e Martino 

(Equação 9) 

(ano-1) 

5,8177 0,4146 0,8292 

7,3276 0,3694 0,7388 

7,9512 0,3546 0,7092 

 

 

5.2.3. Açude Orós 

 

Tabela 5.12 – Modelagem para açude Orós 

TR 

(anos) 

t 

(anos) 

Po 

(mg/L) 

P 

(mg/L) 

Mod. 

(mg/L) 

  

(ano-1) 

Qs/V 

(ano-1) 

Ks 

(ano-1) 

2,2750 3,1667 0,2600 0,5860 0,5861 1,9129 0,4396 1,4733 

5,7331 5,5000 0,2650 1,1000 1,1003 1,5379 0,1744 1,3635 

 

Tabela 5.13 – Coeficientes de sedimentação para demais regiões estudadas – 

açude Orós 

TR 

(anos) 

Vollenweider 

(Equação 5) 

(ano-1) 

Salas e Martino 

(Equação 9) 

(ano-1) 

2,2750 0,6630 1,3260 

5,7331 0,4176 0,8353 

 

 

 



61 

 

5.2.4. Açude Forquilha 

 

Tabela 5.14 – Modelagem para açude Forquilha 

TR 

(anos) 

t 

(anos) 

Po 

(mg/L) 

P 

(mg/L) 

Mod. 

(mg/L) 

  

(ano-1) 

Qs/V 

(ano-1) 

Ks 

(ano-1) 

4,3907 5,5000 0,5275 0,0850 0,0851 1,1903 0,2278 0,9625 

2,9009 4,0833 0,0700 0,1105 0,1115 1,3629 0,3447 1,0182 

4,004 4,0833 0,0030 0,1126 0,1127 2,6701 0,2500 2,4202 

 

Tabela 5.15 – Coeficientes de sedimentação para demais regiões estudadas – 

açude Forquilha 

TR 

(anos) 

Vollenweider 

(Equação 5) 

(ano-1) 

Salas e Martino 

(Equação 9) 

(ano-1) 

4,3907 0,4772 0,9545 

2,9009 0,5871 1,1743 

4,004 0,5000 1,0000 

 

 

5.2.5. Ajuste do Ks para região semiárida cearense 

 

Em posse dos valores dos coeficientes de sedimentação do fósforo para 

os quatro açudes estudados (Figura 5.1), foi possível ajustar uma curva de 

potência que representasse os dados obtidos. Ainda no mesmo gráfico, 

comparam-se os valores de Ks para o semiárido cearense com aqueles 

calculados segundo as funções propostas à região tropical (SALAS & 

MARTINO, 1991) e temperada (VOLLENWEIDER, 1976 apud VON 

SPERLING, 1996). Dado que as relações entre Ks e TR para tais regiões 

climáticas expõem o coeficiente de sedimentação como sendo função do 
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inverso da raiz quadrada de TR multiplicado por um coeficiente inteiro, a curva 

ajustada de Ks = f(TR) (Figura 5.2) para o semiárido cearense considera o caso 

de Ks ser representado pela Equação 18. 

 

    √                                                                           
 

Figura 5.1 - Coeficientes de sedimentação calculados no semiárido cearense  

 

Fonte: Autor, 2014.  
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Figura 5.2 - Comparação entre modelos de predição do coeficiente de 

sedimentação para diferentes regiões climáticas 

 

Fonte: Autor, 2014.  

 

É interessante ressaltar que a curva foi ajustada considerando cada um 

dos coeficientes de sedimentação calculados para seus respectivos açudes. 

Pode-se, da mesma forma, considerar o Ks e TR médios para cada reservatório 

e seguir o mesmo procedimento até aqui utilizado para obtenção da relação Ks 

= f(TR). Considerando então os valores expostos na Tabela 5.16 (média dos 

coeficientes de sedimentação e tempos de residência hidráulica de cada 

açude), podemos ajustar uma primeira curva como exposta na Figura 5.3: 
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Tabela 5.16 – Coeficientes de sedimentação médios para as diferentes regiões 

estudadas 

Açudes 

TR – 

médio 

(anos) 

Ks – médio 

Semiárido 

(ano-1) 

Ks – médio 

Salas e Martino 

(ano-1) 

Ks - médio 

Vollenweider 

(ano-1) 

Forquilha 3,7640 1,4670 1,0061 0,5030 

Orós 4,0040 1,4184 1,0806 0,5403 

Castanhão 7,0322 2,1575 0,7687 0,3843 

Gavião 0,1026 14,2578 6,2427 3,1213 

 

Figura 5.3 - Comparação entre modelos de predição do coeficiente de 

sedimentação médio para diferentes regiões climáticas 

 

Fonte: Autor, 2014.  
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Nesse sentido, a equação procura representar Ks = f(TR) de maneira 

semelhante às relações proposta para as regiões tropical e temperada. 

 

         √                                                                  
 

À nova curva ajustada, se tem um R-quadrado de 0,9901. Dessa forma, 

a Equação 18 (visto a Equação 19 se ter a mesma representação, 

diferenciando tratar-se do Ks e TR médios) expõe a nova relação Ks = f(TR) 

para o semiárido cearense. Em posse da nova função, deve-se, em seguida, 

validá-la para reservatórios em um diferente Estado, mas ainda inserido no 

semiárido brasileiro (visto as características próprias de tal região climática 

também serem neles encontradas).  

 

5.3. Validação da equação proposta de Ks = f(TR) para o semiárido 

brasileiro 

 

Conforme dito no Capítulo 2, a validação constitui importante etapa do 

processo de modelagem. Nesse caso, os açudes escolhidos (Gargalheiras e 

Cruzeta - RN) para validação preliminar da equação proposta - por também 

estarem inseridos no semiárido nordestino - possuem características 

semelhantes àquelas existentes nos reservatórios cearenses analisados na 

atual modelagem (Bezerra et al., 2014). Podemos, com isso, obter os dados de 

tais açudes e, pelo cálculo do coeficiente de sedimentação do fósforo e do 

tempo de residência hidráulica, prosseguir à verificação se a curva da função 

Ks = f(TR) proposta bem representa os valores calculados para o Rio Grande 

do Norte. 
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5.3.1. Açude Gargalheiras 

 

Seguindo o mesmo raciocínio para os açudes cearenses, devem-se 

obter os dados necessários a obtenção do Ks e TR do reservatório estudado. 

Nesse sentido, para o açude Gargalheiras temos os seguintes valores (Bezerra 

et al., 2014): 

 

Tabela 5.17 – Dados açude Gargalheiras 

Carga média 

(t/ano) 

Vazão de saída 

(hm³/ano) 

Volume 

(hm³) 

TR 

(anos) 

6,130 22,800 24,200 1,2669 

 

Visto Bezerra et al. (2014) apenas fornecerem os dados da 

concentração de fósforo (além daqueles acima) no intervalo de tempo 

compreendido entre junho de 2010 e março de 2011, os períodos de 

modelagem foram naturalmente delimitados entre tais limites. A Tabela 5.18 

expõe o cálculo de Ks para o açude Gargalheiras. O mesmo procedimento é 

seguido para o açude Cruzeta (Bezerra et al., 2014). 

 

Tabela 5.18 – Modelagem para açude Gargalheiras 

TR 

(anos) 

t 

(anos) 

Po 

(mg/L) 

P 

(mg/L) 

Mod. 

(mg/L) 

  

(ano-1) 

Qs/V 

(ano-1) 

Ks 

(ano-1) 

1,2669 0,6667 0,125 0,06 0,0610 4,4142 0,9421 3,4720 

1,2669 0,75 0,125 0,05 0,0503 5,1953 0,9421 4,2531 
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Nesse caso, o primeiro período de modelagem é delimitado entre junho 

de 2010 e fevereiro de 2011. Enquanto que, para o segundo, o mês inicial se 

mantém, sendo o mês final da modelagem março de 2011.  

 

Tabela 5.19 – Coeficientes de sedimentação para demais regiões estudadas – 

açude Gargalheiras 

TR 

(anos) 

Vollenweider 

(Equação 5) 

(ano-1) 

Salas e Martino 

(Equação 9) 

(ano-1) 

1,2669 0,8884 1,7769 

 

 

5.3.2. Açude Cruzeta 

 

Tabela 5.20 – Dados para açude Cruzeta 

Carga média 

(t/ano) 

Vazão de saída 

(hm³/ano) 

Volume 

(hm³) 

TR 

(anos) 

10,180 46,800 11,800 0,3284 

 

 

Tabela 5.21 – Modelagem para açude Cruzeta 

TR 

(anos) 

t 

(anos) 

Po 

(mg/L) 

P 

(mg/L) 

Mod. 

(mg/L) 

  

(ano-1) 

Qs/V 

(ano-1) 

Ks 

(ano-1) 

0,3284 0,7500 0,1400 0,07 0,0706 12,2208 3,9661 8,2547 

0,3284 0,3333 0,1400 0,06 0,0604 14,4296 3,9661 10,4635 

 



68 

 

Da mesma forma que para o açude Gargalheiras, temos que o primeiro 

período de modelagem é delimitado entre junho de 2010 e março de 2011. Já 

para o segundo, o mês inicial se mantém, enquanto que o mês final da 

modelagem é outubro de 2010. Visto TR ser pequeno, pode-se suceder a 

escolha de um menor período t.  

 

Tabela 5.22 – Coeficientes de sedimentação para demais regiões estudadas – 

açude Cruzeta 

TR 

(anos) 

Vollenweider 

(Equação 5) 

(ano-1) 

Salas e Martino 

(Equação 9) 

(ano-1) 

0,3284 1,7449 3,4898 

 

 

5.3.3. Validação da curva ajustada com dados dos açudes do Rio Grande 

do Norte 

 

Em posse dos dados dos açudes mencionados, pode-se proceder à 

verificação se a curva ajustada para a Equação 18 representa-os 

satisfatoriamente. O gráfico seguinte (Figura 5.4) estabelece a comparação 

necessária. 
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Figura 5.4 - Comparação entre dados dos açudes do RN e curva ajustada para 

os coeficientes de sedimentação calculados em açudes do CE 

 

Fonte: Autor, 2014.  

 

Outra possibilidade é utilizar a curva ajustada para os Ks médios de cada 

açude cearense e comparar com a média dos coeficientes de sedimentação 

dos reservatórios rio-norte-grandenses. Para tanto, as médias são expostas 

nas Equações 20 e 21 e o gráfico comparativo em seguida (Figura 5.5): 
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- Cruzeta: 

                                                                   
 

Figura 5.5 - Comparação entre Ks médios dos açudes do RN e curva ajustada 

para a média dos coeficientes de sedimentação calculados em açudes do CE 

 

Fonte: Autor, 2014.  
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5.4. Discussão dos resultados 

 

A análise dos quatro reservatórios cearenses (Figura 5.1) parece indicar 

uma correlação entre maiores coeficientes sedimentação para menores tempos 

de residência hidráulica e vice-versa. Tal fato se correlaciona com as maiores 

temperaturas próprias da região semiárida (a ser discutido mais adiante). 

Antes mesmo de adicionar uma linha de tendência aos pontos (TR;Ks) 

calculados, a distribuição apresentada aparenta ser bem representada por uma 

curva de potência posteriormente determinada com o auxílio do Microsoft Excel 

2007. O ajuste de uma curva para os dados referidos (Figura 5.2) comprova tal 

fato visto o alto R-quadrado obtido (0,9714). As curvas referentes às regiões 

temperadas e tropicais, por terem sido obtidas utilizando as próprias equações 

propostas para cada região (Vollenweider (1976 apud VON SPERLING, 1996) 

e Salas e Martino (1991), respectivamente), o R-quadrado de cada uma é 

naturalmente o máximo (um). 

Conforme dito anteriormente, expressar a nova relação entre Ks e TR de 

maneira similar as equações das demais regiões climáticas facilitará 

comparações posteriores. Dessa forma, a curva Ks = f(TR) foi obtida para a 

Equação 18. 

A nova equação proposta é quatro vezes maior que aquela para lagos 

temperados (Equação 5) e duas vezes maior que a de lagos tropicais (Equação 

9). Tal fato também pode ser visto pela curva do semiárido sempre encontrar-

se acima das curvas das demais regiões analisadas (Figura 5.2 e 5.3). Salas e 

Martino (1991), comparando sua equação com a de Vollenweider (1976 apud 

VON SPERLING, 1996), considera o fato dos corpos hídricos das regiões 

tropicais serem influenciados pela maior temperatura e por uma maior taxa de 

crescimento de fitoplâncton uma possível justificativa para que os coeficientes 

de sedimentação do fósforo de mananciais oriundos de tal região serem duas 

vezes maior – para o mesmo tempo de retenção hidráulica – que os de 

mananciais de regiões temperadas (CASTAGNINO, 1982; SALAS & 

MARTINO, 1991). 
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Similar raciocínio pode ser aplicado ao semiárido cearense. Castagnino 

(1982) aplicando a lei de Stokes compara a velocidade de sedimentação (v) do 

fósforo em lagos tropicais com aqueles oriundos de regiões de climas mais 

amenos. Nesse caso, considera as temperaturas de 20ºC e 10ºC para tais 

regiões, respectivamente. Dessa forma, obtém a relação entre as velocidades 

de sedimentação a partir da relação entre as viscosidades cinemáticas ( ) da 

água para as temperaturas consideradas: 

                                                                                                                                                                                                                                                       
 

Contudo, as temperaturas dos reservatórios no semiárido brasileiro 

chegam a atingir 30ºC, com um mínimo médio de 23ºC (REBOUÇAS, 1997; 

ARAUJO JÚNIOR, 2009; PACHECO, 2009). Fazendo a mesma comparação, 

agora considerando as temperaturas de 30ºC e 20ºC para as regiões semiárida 

e tropical, respectivamente, temos que: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 



73 

 

Pela Equação 8 sabe-se que, quanto maior a velocidade de 

sedimentação do fósforo, maior será seu coeficiente de sedimentação. Ainda 

que a temperatura não seja o único fator para um maior Ks na região semiárida, 

as relações anteriores comprovam que ela tem importante papel para que seu 

valor seja mais elevado quando comparado às demais regiões analisadas. 

Castagnino (1982) ainda destaca a aceleração da taxa de crescimento 

de fitoplâncton como fator que influencia em um maior Ks nos reservatórios da 

região tropical (VON SPERLING, 1996). Visto a temperatura influenciar a taxa 

de crescimento do fitoplâncton, pode-se estimar tal relação através do modelo 

theta (CHAPRA, 1997; GOBBI, 2014) bastante utilizado para representar os 

efeitos decorrentes da temperatura (Equação 30).  

                                                                              
 

Onde:      = Taxa de crescimento de fitoplâncton devido à temperatura (d-1);       = Taxa de crescimento de fitoplâncton à 20ºC (d-1);   = Temperatura (ºC);    = Constante oriunda de vários estudos envolvendo diversas espécies de 

fitoplâncton cujo valor é 1,066 (-);  

 

Castagnino (1982), contudo, calcula tal influência como uma função da 

taxa máxima de crescimento do fitoplâncton (Kf,máx) cujo valor define por 0,6 d-1 

(Equação 31). Dessa forma, para as mesmas temperaturas consideradas na 

análise da velocidade de sedimentação no semiárido, teremos que: 
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Ainda seguindo Castagnino (1982), podem-se combinar os fatores 

encontrados – considerando-os proporcionais – e com isso obter uma 

estimativa para o coeficiente de sedimentação do fósforo. As Equações 40 e 42 

evidenciam tal combinação. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

Percebe-se que a estimativa se aproxima dos valores da nova equação 

proposta. Esses e outros fatores, potencializados pelas características próprias 

da região semiárida (Capítulo 3), contribuíram para que a curva do semiárido, 
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considerando todos os pontos (TR;Ks) calculados (Figura 5.2) ou a média deles 

(Figura 5.3), se encontrasse sempre acima das curvas de Vollenweider e Salas 

e Martino.  

Fato interessante é a disposição dos pontos (TR;Ks) dos dois 

reservatórios oriundos do Rio Grande Norte sobre a curva proposta para a 

região semiárida (Figura 5.4). Ainda que se tenha feito algumas aproximações 

no cálculo do Ks nos açudes cearenses, os coeficientes de sedimentação dos 

açudes Gargalheiras e Cruzeta são bem representados pela curva proposta 

para o semiárido cearense. De fato, alguns pontos inserem-se exatamente em 

cima da curva e o resultado é ainda mais significativo quando se considera a 

curva do Ks – médio (Figura 5.5).  

A validação preliminar da equação proposta com os dados dos açudes 

norte-rio-grandenses parece indicar que os reservatórios da região semiárida 

brasileira podem ser bem representados por tal relação entre Ks e TR. Caberá, 

portanto, adicionar outros reservatórios de tal região para uma validação mais 

abrangente da equação proposta. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSÕES 

 

Tendo sido realizada a análise dos resultados obtidos, tanto referente a 

calibração da relação entre Ks e TR para o semiárido cearense quanto a sua 

validação com dados dos reservatórios norte-rio-grandenses, pode-se concluir 

que: 

 A nova relação Ks = f(TR) para o semiárido cearense bem 

representa os dados dos quatro açudes analisados e parece 

indicar o mesmo para os demais açudes da região, visto o alto R-

quadrado encontrado; 

 A disposição da curva da nova equação sobre as curvas para 

regiões temperadas e tropicais foi coerente com as características 

próprias do semiárido nordestino, visto potencializarem os 

parâmetros que influenciam o coeficiente de sedimentação do 

fósforo; 

 Não obstante algumas aproximações à calibração da nova 

equação, os dados dos açudes do semiárido norte-rio-grandense 

foram bem representados pela nova relação Ks = f(TR); 

 A validação da equação com diferentes reservatórios de um 

distinto estado nordestino parece indicar que a nova relação pode 

representar bem o comportamento dos reservatórios do semiárido 

brasileiro. 

Podem-se, por fim, sugerir os seguintes estudos posteriores para 

complementação da atual pesquisa: 

 Obtenção do tempo de residência hidráulica como função da 

vazão de afluência segundo equacionamento clássico 

(VOLLENWEIDER, 1976 apud VON SPERLING, 1996). Pode-se, 

por exemplo, considerar a vazão de afluência como 
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aproximadamente igual ao somatório da vazão de saída do 

reservatório com a evaporação nele existente. 

 Realização de novas modelagens para com os demais açudes do 

Ceará a fim de verificar se a nova equação também os representa 

satisfatoriamente; 

 Adição de açudes oriundos da região semiárida brasileira e de 

demais reservatórios internacionais próximos à linha do Equador 

(à semelhança dos açudes brasileiros), a fim de tornar a nova 

relação Ks = f(TR) válida para quaisquer reservatórios de clima 

equatorial.   
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