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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 na 
região semiárida brasileira, 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. Ela é descrita como um balanço de massa em que a concentração de fósforo ao 
longo do tempo é função de seu coeficiente de sedimentação (Ks). Para lagos em regiões 
de clima temperado, Ks está correlacionado ao inverso do tempo de retenção hidráulica 
(TR) do corpo hídrico. Em regiões de clima tropical tal coeficiente é duas vezes maior. Para 
os reservatórios em clima equatorial, dentre eles os do semiárido cearense, contudo, 
convém calibrar o modelo de concentração de fósforo total a fim de que os resultados 
obtidos pela simulação sejam condizentes com o banco de dados analisados fornecidos 
pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (COGERH) do Ceará. Os resultados 
oriundos da calibração indicam que o Ks em reservatórios de clima equatorial é quatro 
vezes maior que aquele proposto para reservatórios de clima temperado e duas vezes maior 
que o proposto para os de clima tropical e se aproxima dos valores estimados ao se 
considerar a influência da velocidade de sedimentação do fósforo e a taxa de crescimento 
do fitoplâncton no cálculo do Ks. Além disso, os dados obtidos pela COGERH para os 
reservatórios analisados foram bem representados pelo modelo proposto para a região de 
clima equatorial. O modelo foi validado com os dados de reservatórios do Rio Grande do 
Norte e parece indicar que representa bem o comportamento dos reservatórios localizados 
no semiárido brasileiro. 
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1. INTRODUÇÃO 

A eutrofização em corpos hídricos pode ser descrita como o excessivo crescimento de 
plantas aquáticas decorrente do enriquecimento de nutrientes, de modo particular fósforo e 
nitrogênio, oriundos de atividades urbanas, industriais e agropecuárias (Von Sperling, 1996; 
UNEP-IETC, 2001), com consequências tanto de ordem econômica quanto social (no que se 
refere à qualidade de vida da população). Devido aos seus impactos, caracteriza-se como 
um problema global, objeto de detalhados estudos nas últimas décadas (Mediondo, 2015). 

Os reservatórios do estado do Ceará, localizados em sua grande maioria no semiárido 
brasileiro, são a principal fonte de abastecimento da região e possuem características que 
favorecem a eutrofização de suas águas: duas estações climáticas bem definidas (chuvosa 
e seca), estando a maioria dos rios sem água no segundo semestre do ano; alta taxa de 
evaporação em contrapartida à baixa taxa de precipitação; gestão ineficiente de tais 
recursos hídricos (Rebouças, 1997; Pacto das Águas, 2009; ANA, 2012). Além das 
características elencadas e em paralelo às atividades antrópicas, ressalta-se a especial 
importância do regime de vazões (variabilidade das vazões no espaço e no tempo) dos rios 
que originam os reservatórios do estado como condicionante da qualidade de suas águas 
(ANA, 2012). 

A Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (COGERH) do Ceará ainda em 2008 
apontava que cerca de 70% dos reservatórios monitorados pela companhia já estavam 
eutrofizados (COGERH, 2008a). Mais recentemente Lavor (2014) evidenciava que o estado 
passava pela pior seca dos últimos 55 anos, enquanto que, atualmente, grande parte dos 
reservatórios da região está com volume atual de água armazenada inferior a 20% da 
capacidade total (FUNCEME, 2015a). Tais fatores corroboraram para o atual quadro trófico 
do Ceará conforme evidenciado na Figura 1 (Modificado de FUNCEME, 2015b) com 
classificação trófica detalhada na Figura 2 (Modificado de COGERH, 2008a em CETESB, 
2003). 

 
Figura 1. Estado trófico dos reservatórios cearenses 



 
Figura 2. Classificação do Estado Trófico 

Mediondo (2015) ressalta que, em alguns casos, o controle das atividades antrópicas por 
onde se originam as cargas de nutrientes aos reservatórios é suficiente como medida 
restaurativa. A gestão – em especial – das fontes de fósforo caracteriza-se como uma eficaz 
estratégia ao controle do processo de eutrofização em tais reservatórios. De fato, corrobora 
para isso o fato do fósforo ser o agente limitante em grande maioria dos corpos hídricos, 
além dele acumular-se nos reservatórios por não participar de processos bioquímicos e, por 
consequência, não passar ao estado gasoso (Reckhow et al., 1980; Salas e Martino, 1991; 
Von Sperling, 1996; Lima, 2007). 

A modelagem da concentração de fósforo total nos reservatórios vem a ser, nesse sentido, 
uma importante ferramenta para eficaz gestão dos corpos hídricos, dado que: permite a 
geração de um banco de dados do nutriente analisado; facilita a compreensão do processo 
de eutrofização; auxilia a execução de ações em vista a melhorias na qualidade da água do 
reservatório e a avaliação de possíveis propostas de gestores de sistemas hídricos; facilita a 
solução de questionamentos da população (Lima, 2007; Knapik et al., 2010; Liporini, 2012). 
Dentre tais vantagens, Magalhães Jr. (2000) ressalta que uma sólida base de dados é de 
grande relevância à gestão de águas, sob o risco de tentar-se gerenciar algo desconhecido. 

 

2. MODELO DE BALANÇO DE MASSA 

2.1 Descrição do modelo 

CHAPRA (1997) descreve tal modelagem como um balanço de massa, em regime de 
mistura completa (mesma concentração do nutriente em todos os pontos do reservatório), 
em que a concentração de fósforo ao longo do tempo é função de seu coeficiente de 
sedimentação (Ks), conforme equação 1: 
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Em que: 

P(t) – concentração de fósforo total ao longo do tempo (kg/m³); 
Po – concentração de fósforo total no instante inicial (kg/m³); 
t – tempo (s); 

V – volume do lago (m³); 



W – carga afluente do nutriente (kg/s); 

Qs – vazão de saída do reservatório (m³/s); 
Kr – coeficiente de reação do fósforo (s-1); 
Ks – coeficiente de sedimentação do fósforo (s-1). 

Considerando, contudo, que a participação do fósforo nos processos bioquímicos 
pode ser desprezada (Lima, 2007), se tem que Kr ≈ 0. Denominando λ = Qs/V + KS, a 
nova equação será: 
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A calibração do modelo para os reservatórios de clima equatorial (semiárido 
cearense) constitui uma das etapas mais relevantes para o processo de modelagem. 
Nesse caso, a variável sujeita à calibração é o coeficiente de sedimentação do 
fósforo (Ks) (dado que as demais variáveis estão correlacionadas às características 
dos reservatórios em análise). Vollenweider (1976) propõe que para lagos em regiões de 
clima temperado, Ks está correlacionado ao inverso do tempo de retenção hidráulica do 
corpo hídrico (equação 3). Salas e Martino (1991), de maneira similar, propõem que tal 
coeficiente é duas vezes maior em regiões de clima tropical (equação 4). 
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Em que: 

TR – tempo de retenção hidráulica (ano-1). 

Chapra (1997) considera TR como função do volume de saída do reservatório (equação 5) 
para o caso em que a precipitação no corpo hídrico iguala-se a evaporação. Para o caso, 
contudo, dos reservatórios cearenses em que a evaporação supera consideravelmente a 
precipitação no corpo hídrico, TR é calculado conforme equação 6. 
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Em que: 

E – taxa de evaporação no reservatório (m³/s). 

A grande diferença climática entre a região equatorial e as regiões citadas, além das 
elevadas concentrações de fósforo existentes nos reservatórios do Ceará (conforme Figura 
1 e 2) desfavorecem o uso das equações 3 e 4 acima propostas (Reckhow, 1979; Salas e 
Martino, 1991). Obtendo-se, pois, os dados referentes às demais variáveis da equação 2 
possibilitará calibrar o modelo para a região em estudo. 

  



2.2 Obtenção dos dados do modelo 

A COGERH, por meio da Gerência Metropolitana (GEMET), forneceu os dados de 
concentração de fósforo total de 155 reservatórios do Ceará. Visto, contudo, a dificuldade de 
estimar a carga afluente de fósforo aos açudes, foram escolhidos para aplicação no modelo 
aqueles em que a própria COGERH fornecia o valor de tal dado ou os que a carga de 
fósforo era fornecida pela literatura (conforme Quadro 1). 

Quadro 1. Reservatórios analisados 

Açudes 
Carga afluente de 

fósforo 

(t/ano) 

Abrangência dos dados 

(COGERH, trabalho não 
publicado) 

Forquilha 

(COGERH, 2008b) 
151,711 Ago/2004 – Out/2013 

Orós 

(COGERH, 2011) 
624,188 Ago/2001 – Nov/2013 

Castanhão 

(Hijo, 2009) 
391,288 Fev/2005 – Nov/2013 

Gavião 

(Vidal e Neto, 2014) 
151,711 Mai/2001 – Fev/2014 

 

Os volumes e as vazões de saída dos reservatórios foram obtidos pelo Monitoramento de 
Reservatórios do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS, 2015). Nesse 
caso, obteve-se a média anual dos valores fornecidos pelo DNOCS considerando os anos 
inseridos na abrangência do banco de dados da COGERH. Os anos em que a vazão de 
saída era nula ou baixa foram desconsiderados na modelagem. Considerou-se o volume do 
Gavião constante para os diferentes anos dado a pouca variação anual nele existente (Vidal, 
2011). Para o Castanhão e o Gavião, se utilizou a vazão média de saída fornecida pelo 
Portal Hidrológico do Ceará (FUNCEME, 2014). Os dados referentes à evaporação foram 
obtidos a partir das fichas técnicas dos reservatórios fornecidas pela COGERH. A 
evaporação do reservatório Forquilha, contudo, foi obtida pela literatura (COGERH, 2008b). 
O Quadro 2 resume os dados obtidos. 

  



Quadro 2. Dados dos reservatórios analisados 

Açudes 
Período de 
modelagem 

(t) 

Volume 

(hm³) 

Vazão de 
saída 

(hm³/ano) 

Evaporação 

(hm³/ano) 

TR 

(Col3/(Col4+Col5)) 

(ano-1) 

Forquilha 

Mai/05 – Jun/09 27,445 9,461 

7,9462 

1,577 

Set/08 – Ago/12 37,657 3,185 3,383 

Mai/10 – Ago/12 36,667 3,406 3,230 

Orós 
Ago/01 – Jun/02 390,507 192,086 608,711 0,488 

Ago/01 – Out/02 383,101 176,602 608,711 0,488 

Castanhão 

Fev/07 – Fev/13 3852,815 

662,256 

914,741 2,443 

Mai/08 – Mai/13 4852,777 784,064 3,355 

Abr/09 – Mai/13 5265,720 725,985 3,793 

Gavião 

Jan/02 – Dez/02 

30,912 301,169 2,348 0,102 
Jan/05 – Jan/07 

Jan/06 – Jan/07 

Mar/06 – Mar/11 
Os períodos de modelagem foram escolhidos de modo a ocorrer mistura completa nos 
reservatórios (t≥TR, ainda que seja possível a utilização de períodos razoavelmente 
próximos de TR (Shen et al., 2002)). Os dados de concentração de fósforo no início e fim de 
cada período podem ser vistos no Quadro 3. 

Quadro 3. Concentrações de fósforo no período de modelagem 

Açudes Período de 
modelagem 

t 

(anos) 
PO 

(mg/L) 

P 

(mg/L) 

Forquilha 

Mai/05 – Jun/09 0,917 0,528 0,070 

Set/08 – Ago/12 3,917 0,002 0,040 

Mai/10 – Ago/12 2,250 0,085 0,040 

Orós 
Ago/01 – Jun/02 0,833 0,260 0,265 

Ago/01 – Out/02 1,667 0,260 0,160 

Castanhão 

Fev/07 – Fev/13 6,000 0,166 0,040 

Mai/08 – Mai/13 5,000 0,068 0,035 

Abr/09 – Mai/13 4,083 0,120 0,035 

Gavião 

Jan/02 – Dez/02 1,000 0,040 0,193 

Jan/05 – Jan/07 2,000 0,008 0,215 

Jan/06 – Jan/07 1,000 0,050 0,215 

Mar/06 – Mar/11 5,000 0,039 0,195 
A substituição dos dados obtidos na equação 2 permite obter o valor de λ para os 
reservatórios analisados. Visto que λ = Qs/V + KS, torna-se possível obter os valores de 
Ks calibrados à região de clima equatorial (semiárido cearense).  



2.3 Cálculo do Ks 

A calibração de Ks, para os reservatórios de clima equatorial segue a metodologia acima 
exposta. É possível, em seguida, plotar o gráfico Ks x TR a fim de encontrar uma relação 
empírica entre os dois parâmetros para a região em estudo. Os valores calculados de Ks 
para os reservatórios do semiárido cearense e os valores que seriam obtidos pelas 
equações propostas de Vollenweider (1976), para clima temperado (equação 3), e de Salas 
e Martino (1991), para clima tropical (equação 4), são expostos na Figura 3. 

 
Figura 3. Plotagem Ks x TR para reservatórios do semiárido cearense e comparação com 

equações 3 (Vollenweider, 1976) e 4 (Salas e Martino, 1991) 

Percebe-se que os valores de Ks para os reservatórios cearenses foram mais elevados que 
os valores calculados com as equações para as regiões temperada e tropical. Ajustando 
uma curva KS = f(TR), à semelhança das equações 3 e 4, da forma Ks = 4/√TR, obteremos o 
gráfico exposto na Figura 4. O elevado R² (R² ~ 0,95) da curva corrobora a calibração do Ks 
para os reservatórios analisados. 

 
Figura 4. Curva ajustada para Ks = 4/√TR 

 

2.4. Validação do modelo 

A validação do modelo consiste em avaliar o ajuste feito com a utilização de dados distintos 
e independentes daqueles utilizados na calibração (Von Sperling, 1996). Para tanto, foram 
utilizados os dados de Bezerra et al. (2014) dos reservatórios Gargalheiras e Cruzeta, 
ambos do Rio Grande do Norte (RN), para o cálculo do Ks (Quadro 4). Araújo (2015), de 
contrapartida, já fornece os dados de TR (0,032 ano) e Ks (19,306 ano-1) do reservatório 
Santo Anastácio, no interior da capital cearense (Fortaleza). 

  



Quadro 4. Dados dos açudes do RN 

Açudes 
W 

(t/ano) 

Qs 

(hm³/ano) 

V 

(hm³) 

TR 

(ano) 

t 

(ano) 

Po 

(mg/L) 

P 

(mg/L) 

Ks 

(ano-1) 

Gargalheiras 6,130 22,800 24,200 1,267 
0,667 0,125 0,06 3,472 

0,750 0,125 0,05 4,253 

Cruzeta 10,180 46,800 11,800 0,328 
0,750 0,140 0,07 8,255 

0,333 0,140 0,06 10,464 
Pode-se, em seguida, plotar os dados acima obtidos na curva ajustada para os reservatórios 
do semiárido cearense conforme Figura 5. 

 
Figura 5. Validação da curva ajustada com dados dos açudes do RN e do Santo Anastácio 

 

3. DISCUSSÃO 

Os resultados oriundos da calibração indicam que o Ks em reservatórios de clima equatorial 
é quatro vezes maior que aquele proposto para reservatórios de clima temperado 
(Vollenweider, 1976) e duas vezes maior que o proposto para os de clima tropical (Salas e 
Martino, 1991). Além disso, tais resultados obtiveram um coeficiente R² de ajuste aos dados 
da COGERH elevado (R² ~ 0,95). Os dados dos reservatórios do RN e do Santo Anastácio 
(Fortaleza/Ceará) ajustaram-se ao modelo. A validação preliminar do modelo com tais dados 
parece indicar que o ajuste de Ks bem representa os reservatórios no nordeste brasileiro. 

Além disso, o modelo calibrado para a região equatorial do Brasil obteve resultados que 
confirmam a relevante influência das altas temperaturas nos reservatórios e que se 
aproximam dos valores estimados a partir do método de Castagnino (1982) que considera a 
influência da velocidade de sedimentação do fósforo e a taxa de crescimento do fitoplâncton 
no cálculo do Ks. Nesse caso, o Ks estimado em reservatórios de clima equatorial é 5,825 
vezes maior que o de clima temperado e 2,369 vezes maior que o de clima tropical. 

 

4. CONCLUSÕES 

- O modelo bem representa os dados dos reservatórios cearenses analisados e sua 
validação com dados dos reservatórios do RN e do Santo Anastácio (Fortaleza/Ceará) 
permite utiliza-lo como primeira aproximação nos demais açudes do semiárido brasileiro; 

- Os valores de Ks para os reservatórios da região equatorial do Brasil mais elevados que 
aqueles para regiões tropicais e temperadas é coerente com as características próprias do 



semiárido cearense, visto potencializarem os parâmetros que influenciam seu cálculo 
(Castagnino, 1982).  
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