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Resumo - A manutenção da qualidade de água com o intuito de torná-la apta para o abastecimento 

humano depende da correção das concentrações de parâmetros físicos, químicos e biológicos de 

reservatórios, pois uma vez controlados, a possibilidade de o reservatório ter um processo avançado 

de eutrofização, diminui consideravelmente. Para isso, o presente trabalho apresenta uma revisão 

bibliográfica de artigos que relatam a influência da técnica de aeração superficial na qualidade da 

água. A seleção dos artigos foi realizada entre os autores através da escolha de palavras-chaves que 

se encaixavam com a temática do objetivo de estudo por meio de dois bancos de dados: Web of 

Science e Google Acadêmico. Parâmetros como turbidez, transparência, sólidos suspensos, Oxigênio 

Dissolvido, fósforo, nitrogênio, clorofila-a e a comunidade fitoplanctônica apresentaram alguns 

comportamentos diferentes em cada trabalho utilizado neste artigo, porém seguindo padrões 

esperados, como a melhoria dos níveis de oxigênio dissolvido na coluna d’água; diminuição da 

clorofila e da dominância de cianobactérias, além de diminuição na turbidez. Dessa forma, conclui-

se que a aeração superficial influencia positivamente a coluna d’água ao melhorar significativamente 

os parâmetros de maneira a retardar o processo de eutrofização destes ambientes. 

Palavras-Chave: eutrofização, estudo bibliográfico, qualidade de água. 

 

INTRODUÇÃO 

Os reservatórios são caracterizados como ecossistemas artificiais que apresentam funções 

variadas, entre as quais podem ser citadas: geração de energia elétrica, consumo humano, 

dessedentação animal, irrigação, balneabilidade, entre outros. Sousa et. al. (2018). A construção 

desses reservatórios se caracteriza como uma solução para os problemas associados à disponibilidade 

de água, assegurando sua disponibilidade na época de seca.  Com base nessa perspectiva, e nos usos 

múltiplos que possibilitam, os reservatórios são considerados como atrativos de desenvolvimento 

econômico, estimulando a migração e promovendo uma reorganização geral dos sistemas locais e 

regionais. Freitas et. al. (2016).  

A eutrofização é um dos principais impactos na qualidade da água em rios, lagos e também nos 

reservatórios, afetando com maior ou menor intensidade, praticamente todos os ecossistemas 
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aquáticos continentais. A poluição dos ambientes aquáticos representa uma ameaça à qualidade das 

águas doces necessárias para as redes de abastecimentos, uma das funções fundamentais dos 

reservatórios. Vieira (2013).  

Com a entrada de nutrientes no reservatório, há um crescimento intenso de algas (fitoplâncton) 

e macrófitas aquáticas, tornando esse corpo hídrico eutrofizado. Nessa proliferação do fitoplâncton 

geralmente encontram-se o grupo das cianobactérias, que podem ser potencialmente tóxicas, 

deixando esse ambiente perigoso à saúde pública. Trindade et. al. (2014). O aumento excessivo do 

fitoplâncton gera uma camada superficial que impede a troca de gases com a atmosfera e a passagem 

de luz. Além de aumentar a produção da matéria orgânica (MO), causando uma quebra no equilíbrio 

do ambiente. O acréscimo de MO aumenta o processo de decomposição, onde as bactérias aeróbias 

utilizam o oxigênio dissolvido (OD) na água para decompor a biomassa algal. Consequentemente, 

reduzindo o OD, que pode chegar a níveis muito baixos, ou até mesmo tornar o ambiente anóxico. 

Von Sperling (2005). 

O OD serve como meio de sobrevivência para os organismos aquáticos e a sua ausência pode 

levar à mortandade dos mesmos, como por exemplo os peixes, diminuindo a biodiversidade e 

interferindo diretamente nos usos do manancial. Esteves (2011). As algas também podem obstruir 

equipamentos de irrigação, com isso, a eutrofização tem provocado danos aos ecossistemas aquáticos 

e produzindo impactos ecológicos, econômicos, sociais e na saúde pública. Von Sperling (2005). 

Outro processo que também pode ser intensificado pela ausência de oxigênio é a fertilização 

interna. O processo ocorre pela liberação de nutrientes na interface água-sedimento, garantindo a 

ciclagem de nutrientes e manutenção da condição trófica daquele ecossistema. Esteves (2011). Em 

ambientes eutrofizados, a introdução natural de OD através dos processos mecânicos provocados pelo 

vento, da mudança de temperatura da água e da movimentação natural da água, nem sempre são 

capazes de manter os níveis de oxigenação dos reservatórios devido aos processos anteriormente 

citados. Filho et. al. (2000). 

Com o intuito de manter essa qualidade e minimizar os impactos ambientais da eutrofização, 

pode-se usar a técnica da aeração, por meio de aeradores. Este equipamento mecânico fornece 

oxigênio para o corpo hídrico, além de promover a sua mistura, ajudando no processo de 

desestratificação - processo este de eliminação das camadas de temperatura e/ou oxigênio, 

homogeneizando a coluna d'água. Furquim (1978). À vista disso, o aerador é apto a introduzir grandes 

taxas de oxigênio e de mistura de massa líquida, ajudando no crescimento de microrganismos 

(bactérias aeróbias) que degradam a matéria orgânica e mantém o corpo hídrico mais limpo. Sousa 

et. al. (2018). 

Segundo Tanveer (2018), os aeradores superficiais são utilizados para quebrar ou agitar a 

superfície de bolhas de água para que a transferência de oxigênio ocorra. De forma secundária, outros 

parâmetros podem acabar sendo afetados pela aeração superficial como a Turbidez, Oxigênio 

Dissolvido (OD), Fósforo Total e Clorofila-a. Apesar disso, pouco se tem estudado sobre os efeitos 

da aeração nestes parâmetros. 

Diante disso, o objetivo do presente estudo foi fazer um estudo bibliográfico sobre a aeração 

superficial para recuperação de reservatórios eutrofizados utilizados para abastecimento humano, 

examinando se houve melhoria nos parâmetros de qualidade da água. 

METODOLOGIA 

Para alcançar o objetivo do trabalho foram realizadas pesquisas sobre a aeração superficial, 

como também sobre a mistura artificial e oxigenação, que são os meios para a aeração superficial 

promover a melhoria da qualidade da água. No período do mês de maio de 2021 foi realizada a coleta 
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de fontes bibliográficas que dão respaldo ao artigo nas seguintes bases de dados: Web of Science e 

Google Acadêmico, com o intuito de abranger a literatura nacional e internacional. 

Para ambas as bases de dados Web of Science e Google Acadêmico foram utilizadas as 

seguintes palavras-chave: Surface Aeration; Surface Aeration and Reservoir; Surface Aeration and 

Eutrophication; Artificial mixing; Artificial aeration; Surface Aeration and Water quality. Ademais 

foram utilizadas algumas palavras-chave somente na base de dados do Google Acadêmico, a saber: 

Water quality technology superficial aeration; Artificial aeration lake; Aeração Superficial; e Aeração 

Superficial em reservatórios. 

Foi feita a leitura dos títulos dos trabalhos e então selecionados aqueles que tinham relação 

com o tema. A partir disso, leu-se os resumos para a seleção final dos artigos que abordam 

especificamente a aeração superficial ou a mistura artificial e oxigenação. Seguindo, portanto, o 

fluxograma apresentado na Figura 1. 

Figura 1 - Fluxograma para pesquisa e seleção dos artigos. 

 

FONTE: Autores (2021). 

As pesquisas realizadas na Web of Science não forneceram nenhum trabalho que abordasse 

especificamente a aeração superficial para reservatórios, sendo encontrados somente na base de dados 

do Google Acadêmico, contudo foram encontrados artigos sobre mistura artificial e oxigenação em 

ambas as bases de dados. Os trabalhos selecionados e utilizados integralmente foram 20 artigos e 1 

tese. Por fim, foram avaliados os parâmetros: turbidez, transparência, oxigênio dissolvido, nitrogênio, 

fósforo, clorofila-a, concentração de cianobactérias e dinâmica do fitoplâncton. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O uso da aeração tem finalidades diversas para os corpos aquáticos, e dessa forma acaba 

ocupando um lugar único na gestão da qualidade das águas, além de ser um fator importante quando 

se trata de poluição e na autopurificação das águas naturais, em especial para corpos hídricos 

eutrofizados. Thakre et. al. (2008). Pensando assim, o processo de aeração superficial acarreta o 

aumento do conteúdo de oxigênio na água por meio de mistura mecânica ou agitação, o que traz 

resultados que indicam a melhoria da qualidade das águas que passam por esta técnica, através de 

efeitos em diferentes parâmetros físicos, químicos ou biológicos. Visser (2016).  

Parâmetros físicos 

Dentre os parâmetros físicos mais observados e citados estão a turbidez, a transparência e os 

sólidos suspensos. Aplicações da técnica de aeração artificial trouxeram benefícios no tocante a estes 

parâmetros nos corpos hídricos, estimulando a redução das consequências que cercam os ambientes 

eutrofizados, por vezes apresentando uma melhoria considerável da qualidade desse meio. 
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A transparência da água apresentou no decorrer do processo de aeração artificial algumas 

variações significativas. No uso da técnica, observou-se uma melhoria da transparência da água, 

quando antes da restauração o valor médio era 0,7 m, e após a aeração o valor médio ficou em torno 

de 1,0 m com valor máximo de 1,4 m, observado nos 13 anos de referência do estudo. Grochowska 

(2004). Isto é, o uso da técnica trouxe o aumento da transparência para o ambiente, o que contribui 

para a penetração de uma maior quantidade de luz. Estes resultados estão relacionados com a 

permanência e a regularidade do uso da técnica, já que se trata de uma medida de remediação e não 

solução definitiva do problema. Ou seja, quanto mais tempo a técnica estiver sendo implementada 

ocorre a constante melhoria de transparência nesses casos. Lee e Biggs (2015). 

Assim como na transparência, em alguns casos de aplicação da aeração superficial o parâmetro 

turbidez sofreu uma redução no processo inicial da aeração e permaneceu mostrando resultados 

durante o uso da tecnologia, como no lago Bruker que apresentou uma redução inicial de 58% do 

parâmetro com o uso da técnica de remediação e que na constância da aplicação teve resultados de 

turbidez entre 5,2 e 3,0 UnT. Cowell et. al. (1987). A importância de se observar estas melhorias é 

crucial quando objetiva-se utilizar os recursos hídricos para fins de abastecimento humano, dessa 

forma, deve-se pensar seriamente na presença de turbidez elevada nas águas bruta dos mananciais, 

pois quando ocorre tem como consequência um consumo elevado de reagentes nas etapas de 

floculação/sedimentação durante o tratamento da água nas ETA’s.  

Observou-se também, que em alguns estudos os resultados foram negativos, como na aplicação 

da aeração apresentada pelo Programa de Gerenciamento e Proteção de Lagos e Lagoas de Vermont 

(2019) que teve um resultado de diminuição na transparência em 53% dos casos e uma melhoria em 

21% desses. Cowell et. al. (1987) também observou uma grande mudança negativa na transparência 

da água após a aplicação da aeração. Estes resultados estão atrelados a alguns fatores, como o fato de 

que o aerador não foi suficiente para afundar as cianobactérias, a ressuspensão do sedimento e a 

dificuldade de controle das cargas externas que são inseridas constantemente no ambiente. 

O uso da aeração também é importante para que não haja a permanência de microrganismos de 

difícil remoção que são associados a presença de turbidez, pois geralmente em ambientes eutrofizados 

a turbidez é formada em sua maioria por biomassa algal. Sendo assim, a finalidade do uso da aeração 

com relação a turbidez é fazer com que aconteça o que se verifica em águas naturais de boa qualidade, 

a promoção da injeção do oxigênio e fazer com que haja uma diminuição nos níveis destes parâmetros 

que afetam reservatórios de abastecimento. Zat (2009). 

A turbidez tem uma relação direta com a presença de sólidos suspensos (SS) na água. Os SS 

estavam em maior presença quando não havia condições de aeração no corpo hídrico, tanto em locais 

mais rasos como em locais mais profundos. Balangoda (2014). A presença dos sólidos suspensos 

pode ter influência no desenvolvimento de fitoplâncton, Mosca (2008), ou seja, há uma atuação 

conjunta entre a biomassa algal e os sólidos suspensos, o que confere aumento de turbidez e valores 

baixos de transparência a essas águas. Tundisi e Tundisi (2008). 

Dessa forma, a aeração através da inserção do oxigênio no meio aquático, acelerando o processo 

de decomposição, ou através da agitação mecânica, reduz os valores de turbidez, aumenta a 

transparência da água e por consequência diminui a quantidade de sólidos suspensos, refletindo em 

uma melhoria na qualidade da água. 

Parâmetros químicos 

Os parâmetros químicos associados comumente à qualidade da água e a eutrofização são: 

Oxigênio dissolvido (OD), nitrogênio (N) e fósforo (P). Em um estudo da restauração de um lago na 

Polônia através do uso de aeração artificial por diversos anos, foi observado durante os anos antes da 
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restauração, que apenas a camada superficial era caracterizada por alta oxigenação. Após a 

restauração, pôde-se observar os níveis de oxigênio melhorarem por toda coluna d’água através da 

mistura proporcionada pelos aeradores. Atribui-se aos aeradores, pois logo após serem 

desconectados, percebeu-se mudanças de forma a voltar ao estado antes da restauração. Grochowska 

e Gawrońska (2003). Em outro estudo, observou-se os efeitos da mistura artificial em dois lagos 

diferentes e pôde-se perceber que em ambas, as condições dos níveis de OD foram restauradas. 

Gachter et. al. (1998). 

Por esse motivo, as técnicas de aeração artificial e desestratificação têm sido aplicadas em 

muitos reservatórios, com o intuito de aliviar os sintomas da eutrofização por meio do aumento da 

concentração de oxigênio no epilímnio e hipolímnio. Portanto, o principal papel da mistura artificial 

- provavelmente o mais confiável para se atribuir à técnica - é aumentar a concentração total de OD 

ao longo da coluna d’água, especialmente no fundo dos ambientes aquáticos. Heo et. al. (2004). 

A disponibilidade de oxigênio por toda coluna d’água é muito importante para a mistura e 

também tem influência na concentração de fósforo total, pois a criação de condições aeróbicas no 

hipolímnio pode diminuir a liberação de fósforo dos sedimentos, possibilitando a melhoria da 

qualidade da água. Visser (2016). Os efeitos da mistura artificial no fósforo interno, por sua vez, 

variam de reservatório para reservatório, e acredita-se que há pouca influência da técnica na 

diminuição do fósforo total, pois não tem objetivo de retirar o fósforo e a carga do nutriente que 

adentrou não é removida, mas há um efeito na disponibilidade do fósforo interno, onde a fração de 

fósforo ligada ao ferro fica imóvel no sedimento. Grochowska e Gawrońska (2003). 

Portanto, o fósforo é afetado indiretamente pela técnica em estudo, por ser influenciado pelos 

níveis de OD no corpo aquático, pois em ambientes com alta concentração de OD - e de natureza 

mais redutora - a precipitação do fósforo é impedida, e impossibilita a passagem de íons fosfato do 

sedimento para a coluna d'água, diminuindo o processo de fertilização interna. Hutchinson (1957). 

Consequentemente, pode haver alteração nas concentrações de fósforo total, porém, é importante citar 

que depende do controle de descargas externas. Veiga (2010). 

Em apenas um dos estudos, a aeração artificial do lago contribuiu para a redução do teor de 

compostos de nitrogênio, devido principalmente à redução da parcela N-amoniacal. Grochowska e 

Gawrońska (2003). A aeração superficial promove a atividade bacteriana que possibilita a remoção 

do nitrogênio microbiano. Han et. al. (2014). Os conteúdos totais de nitrogênio não foram alterados 

quando o lago foi misturado e maiores concentrações de N dissolvido e menos N orgânico foram 

encontradas no lago misto. Jungo et. al. (2001). 

Os processos de produção de nitrogênio biodisponível ocorrendo nos sedimentos incluem íon 

de amônio - gerado como um resultado da mineralização do material orgânico - e oxidação dele a 

nitrito e nitrato sob condições aeróbias. Há também o processo de desnitrificação, que ocorre 

principalmente na camada de sedimentos e atua como o sumidouro predominante de nitrogênio na 

coluna de água ou sedimentos sob condições anaeróbicas. Han et. al. (2014). Portanto, nota-se que a 

aeração não causa influências significativas nem nas frações de nitrogênio em reservatórios e nem no 

nitrogênio total pois em cada estudo, ele se comporta de forma diferente independente da presença 

dos aeradores. 

Parâmetros biológicos 

Entre os parâmetros biológicos mais estudados nos trabalhos encontrados, estão a clorofila-a e 

a comunidade fitoplanctônica. A concentração de clorofila-a no estudo de Grochowska e Gawronska 

(2003) consistia em um aumento de sua concentração desde a primavera até os picos no verão, e em 

seguida, uma redução repetida de seu conteúdo durante o turnover ocorrido no outono. No ano de 
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1999, os pesquisadores verificaram que a concentração de clorofila-a foi a mais baixa em todo o 

período analisado. Houve um aumento da transparência e redução da concentração de clorofila-a 

indicando uma redução da biomassa fitoplanctônica, embora as espécies dominantes no fitoplâncton 

fossem as cianobactérias. 

A clorofila-a é um pigmento fotossintético presente no fitoplâncton, onde geralmente utiliza-se 

como parâmetro de biomassa algal e monitoramento de qualidade da água. Porém, a clorofila-a pode 

variar no fitoplâncton de acordo com a espécie e seu estado fisiológico tornando-se um problema na 

hora de sua determinação. Kuroda et. al. (2010). Sabe-se que o fitoplâncton representa a comunidade 

de organismos aquáticos microscópicos, capazes de realizar fotossíntese e que vivem dispersos na 

água. Dentre os principais grupos do fitoplâncton, estão: Bacillariophyceae, Chlorophyceae, 

Chrysophyceae, Cryptophyceae, Cyanobacteria, Dynophyceae e Euglenophyceae. Calijuri e Cunha 

(2013). 

A aeração superficial evita que cianobactérias permaneçam na zona eufótica, impedindo um 

bloom, devido à agitação mecânica. Heo et. al. (2002) mostrou que o fitoplâncton exibiu um típico 

fluxo sazonal observado em lagos eutróficos temperados e o efeito mais relevante da aeração artificial 

no lago Dalbang (Coréia do Sul) foi uma mudança nas taxas de dominância do fitoplâncton. 

Entretanto, de acordo com os resultados de Jungo et. al. (2001) e Upadhyay et. al. (2013) a 

aeração superficial terá mais sucesso na redução de biomassa algal com luz limitada, e constantes 

repetições da aeração. Nesse caso, a limitação de luz acontece porque a força do aerador empurra a 

cianobactéria para uma zona afótica, com isso, ela não consegue absorver radiação solar para realizar 

a fotossíntese. Em estudos mais antigos, Knoppert et. al. (1970); Lackey, (1973); Osgood e Stiegler, 

(1990) relataram que nos casos em que a aeração não teve bons resultados na redução de 

cianobactérias, pode ter sido devido a áreas insuficientes e muito profundas no lago ou reservatório. 

Porém, existem espécies de cianobactérias (Microcystis aeruginosa) que possuem uma 

movimentação rápida, se o aerador a empurra para o fundo ela consegue se locomover de volta para 

a superfície, logo, a técnica nesses casos funciona melhor em reservatórios de maiores profundidades. 

Diehl et. al. (2002). Caso o fitoplâncton seja limitado por nutrientes, pode haver aumento de biomassa 

por meio de uma aeração mais profunda devido um respectivo aumento na disponibilidade de 

nutrientes, entretanto o fitoplâncton diminui com o aumento da profundidade, porque mais luz é 

absorvida pela água. 

CONCLUSÃO 

Ao investigar a eficiência da técnica de aeração superficial por meio de um estudo bibliográfico, 

notou-se que de fato os parâmetros físicos, químicos e biológicos podem sofrer variação pelo processo 

de oxigenação do corpo aquático. Se a mistura for realizada de forma satisfatória, ela proporciona: a 

redução da turbidez e aumento da transparência em reservatórios; estabilização dos níveis de OD; a 

diminuição da liberação de fósforo dos sedimentos; diminuição da concentração de clorofila-a e 

redução da dominância das cianobactérias. Contudo, em alguns parâmetros (nitrogênio e fósforo 

total) não há uma alteração direta, pois, a técnica não visa a solução do problema da eutrofização, ela 

atua de forma a remediar os problemas causados por esse fenômeno pois, não consegue atuar na 

remoção efetiva do nutriente limitante que é o fósforo. Também é bem importante salientar que o 

controle do depósito das cargas externas nos corpos aquáticos deve ser cessado para que o uso da 

técnica tenha sucesso. 

Os resultados discutidos aqui têm sua pertinência nos estudos de qualidade das águas, porém 

os autores observaram dificuldade para encontrar materiais atualizados sobre a aplicação da 

tecnologia. Além disso, destacamos que o foco das pesquisas tem sido na discussão dos parâmetros 
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químicos e biológicos, tais como, OD, fósforo, nitrogênio, clorofila-a e a comunidade fitoplanctônica, 

tendo uma certa carência de maior aprofundamento na mudança das características físicas dos corpos 

aquáticos. Nessa perspectiva, sugere-se a escrita de materiais futuramente que destaquem esses dois 

pontos para que a literatura sobre o assunto seja enriquecida. 
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