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RESUMO 

O uso múltiplo da água e a sua escassez em períodos secos resultam em conflitos entre os 

seus usuários, um problema central no manejo de reservatórios. Um conceito novo são os 

serviços de ecossistemas, que consideram os benefícios que as pessoas retiram dos 

ecossistemas, nomeadamente água limpa, energia hidrelétrica e alimentos (ex. pescado). 

Estes serviços são produtos finais, regulados através de processos ecológicos e funções 

ecossistêmicas, e com uma capacidade dinâmica e limitada. O reservatório Itaparica, no rio 

São Francisco, é objeto de estudo no projeto alemão-brasileiro INNOVATE. Factores 

limitantes para a qualidade da água são os processos de eutrofização por fontes naturais e 

humanas, como a variação do nível da água do reservatório e a aquicultura em tanques-

rede. A variação sazonal do nível do reservatório em cerca de 4 m resulta da produção de 

energia hidrelétrica, que não está adaptada à disponibilidade de água. Com a descida do 

nível da água, uma vasta área da zona litoral seca, revelando-se uma fonte significativa de 

nutrientes por processos de mineralização. Adicionalmente, o nível baixo resulta na 

ressuspensão dos sedimentos depositados na zona litoral, servindo assim também como 

fonte de nutrientes. A variação do nível do reservatório favorece o desenvolvimento da 

macrófita Egeria densa, uma espécie perturbadora. Sistemas de tanques-rede para 

piscicultura (tilapia) são frequentes no reservatório Itaparica, com uma capacidade de 

12.000 toneladas de peixe por ano. A contaminação com fósforo, nitrogênio e material 

orgânico são elevados, e o impacto no ecossistema depende da profundidade da água e 

das correntes, o que significa que os sistemas de tanques-rede dentro de baías e perto da 

zona litoral resultam em elevada contaminação da água. No reservatório ocorre um 

crescimento acentuado de algas flutuantes, e o tipo de algas difere entre o canal central do 

reservatório e a baía Icó-Mandantes; as baías do reservatório com pouca circulação de água 

apresentam um maior risco de eutrofização com dominância de cianobactérias. O modelo 

dos serviços de ecossistemas determina a capacidade e os factores limitantes dos produtos 

finais em período seco, através da redução de oferta da água, tendo em consideração a 

sustentabilidade da oferta desses produtos. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os reservatórios têm uma função importante nos sistemas hídricos, nomeadamente na 

regulação de enchentes, acumulação de água para uso em períodos de seca (garantindo a 

sobrevivência do gado e de peixe em sistemas de aquicultura) ou para produção de energia 

hidrelétrica. Além disso, os reservatórios são também ecossistemas aquáticos com um alto 

potencial de biodiversidade, de produção de peixe, e devem ter em vista a melhoria da 

qualidade da água para consumo humano, entre outros (Tundisi et al., 2008). 

Reservatórios são ecossistemas aquáticos artificiais que diferem significativamente de lagos 

naturais, não só na sua morfologia e hidrodinâmica, mas também nas algas, macrófitas e 

animais (zooplâncton, peixes). Em geral, reservatórios têm problemas com a estabilidade da 

cadeia alimentar devido ao desenvolvimento em massa de algas ou macrófitas, dominância 

de algas azuis e uma elevada tendência de eutrofização (Tundisi 2008; Gunkel et al., 2015). 

A qualidade da água é prejudicada pela introdução de nutrientes, como fósforo, nitrogênio e 

carbono orgânico dissolvido e particulado (COD, COP). O fator limitante da produtividade 

em Itaparica é por vezes co-limitação de N e P, outras vezes apenas de P.  

As fontes naturais de nutrientes são (1) introdução pelo rio afluente, (2) exportação da bacia, 

(3) degradação dos solos e de restos de vegetação na zona inundada, e (4) mobilização do 

fósforo dos sedimentos. Fontes de nutrientes por atividades humanas são (1) exportação da 

bacia de fertilizantes usados em agricultura, (2) exportação da bacia de água residuais de 

povoações e produção animal, (3) aquicultura em tanques-rede, e (4) descida no nível do 

reservatório com mineralização dos sedimentos dessecados. 

O manejo de reservatórios tem um papel importante nos múltiplos aspectos ecológicos, eco-

nómicos e sociais. A quantidade limitada de água é, em período seco, insuficiente para 

todas as demandas dos usuários, aumentando os problemas e conflitos. O fluxo reduzido do 

rio em estação seca resulta também em problemas da qualidade, por efeito de menor 

diluição, subida da temperatura, descida dos níveis de oxigénio, entre outras. 

Qual uso da água tem prioridade: agricultura, aquicultura, água potável, processos industr-

iais ou produção de energia? Quem deve reduzir a contaminação do reservatório: as cida-

des e agrovilas através do tratamento de esgoto, a agricultura com contaminação difusa 

(escoamento de águas pluviais, sistemas de drenagem), a aquicultura com tanques-rede 

dentro do reservatório ou a produção de energia hidrelétrica além da capacidade do rio 

afluente ( resultando num baixo nível do reservatório com dessecação de extensas áreas na 

zona litoral)? As mudanças climáticas e a variação normal do fluxo do rio aumentam a 

pressão dos usuários da água. Os decretos do Governo para regulação da qualidade da 

água (Resolução CONAMA 357, 2005), o uso múltiplos dos reservatórios (Lei 9.433 de 

1997), o licenciamento da aquicultura (Resolução CONANA 413, 2009) ou o manejo dos 

reservatórios (Resolução 302, 2002), não fornecem soluções satisfatórias para os conflitos 

gerados por um baixo fluxo do rio nos períodos secos.  

O uso múltiplo de reservatórios, garantido com a Lei 9.433 de 8 de Janeiro de 1997, 

potencia conflitos entre economia e meio ambiente. O uso múltiplo da água é um procedi-

mento necessário em um país com oferta limitada, e também com condições ambientais 

alteradas por incremento da população e efeitos climáticos. O uso intensivo dos ecossiste-

mas aquáticos e a degradação e escassez de água nos períodos secos resultam em 

conflitos entre os usuários da água, sendo a distribuição de água para os diferentes usos um 

problema crucial no manejo de reservatórios. A Lei 9.433 declara que em situações de 
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escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é para consumo humano e animal. Dar 

prioridade à produção de energia hidroelétrica, como praticado desde há décadas, não é 

mais viável em uma região afetada por falta da água, devido aos impactos massivos nos 

ecossistemas aquáticos que daí advêm. 

O projeto Alemão-Brasileiro INNOVATE - INterplay among multiple uses of water reservoirs 

via inNOvate coupling aquatic and Terrestrial Ecosystems (INNOVATE 2015) - é um estudo 

multidisciplinar e integral com vista a desenvolver um manejo adaptado aos reservatórios, 

com exemplo no reservatório Itaparica, no rio São Francisco (Gunkel & Sobral, 2007, Gunkel 

et al., 2013). Os alvos de estudo são a qualidade e quantidade de água no reservatório 

(Gunkel et al., 2013a), a biodiversidade e espécies prejudiciais, modelo hidrodinâmico 

(Matta et al., 2015), aquicultura (Gunkel et al., 2015a), uso dos solos, re-uso de sedimentos 

(Silva et al., 2015) para melhoramento de solos, entre outros.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Os reservatórios do rio São Francisco foram construídos para produção de energia 

hidrelétrica e regulação do fluxo do rio. A sua nascente encontra-se na região chuvosa do 

Sudoeste, em Minas Gerais, e após 3.160 km o rio São Francisco desagua no Atlântico. O 

reservatório Itaparica localiza-se entre os estados da Bahia e Pernambuco e foi criado com 

a construção da barragem no final da década de 80 do século passado, com capacidade de 

gerar 1.479.600 kW de energia. O reservatório Itaparica localiza-se na zona semiárida do 

Nordeste do Brasil, a 290 km do oceano Atlântico (Fig. 1). O clima é caracterizado pela 

chuva anual de 430 mm, num período que se estende de Dezembro a Abril, e por uma 

evaporação anual de 2.400 mm. Este reservatório possui 149 km de comprimento, e tem 

uma área normal de 828 km2, sendo que a sua bacia hidrográfica se estende por 93.040 

km2. A profundidade máxima chega aos 101 m, porém a profundidade média é de 13 m, 

com uma capacidade de armazenamento de 10,7 x 109 m3 de água. 

Figura 1. Rio São Francisco, reservatório Itaparica e baía Ico-Mandantes. 

 

Existe um monitoramento da companhia CHESF da qualidade da água do reservatório 

Itaparica no período 2004 – 2005 e 2007 – 2010 com diversos parâmetros limnológicos 

(CHESF 2004 - 2011). Com o projeto INNOVATE fazemos estudos intensivos dos processos 

limnológicos no reservatório Itaparica na baía Ico-Mandantes que incluem pesquisa dos 

processos de eutrofização com análises standard da água (Ntot, NH4
+, NO3

-, NO2
-, Ptot, SRP, 
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Chl a) e com sondas (Hydrolab DS5) para analisar o pH, T, O2 e condutividade (Selge et al., 

2015). O desenvolvimento de Egeria densa foi avaliado com um sonar (Lowrance Elite 4 

DSI) e um ancinho para a recolha das plantas, com análises standard (Chl a, N, P) e o CNS 

por análise elementar (Vario EL III) (Lima et al., 2015). O estudo da aquicultura em tanques-

rede foi feito no sistema da associação Jovens Criadores de Peixes, em Itaparica, com 65 

tanques-rede, de 14 m3 cada, com uma produção de peixe (tilápia) de 1.000 kg por tanque, 

perfazendo um total de 130 t por ano, correspondente a 180 t a-1 de forragem (Gunkel et al., 

2013). O modelo hídrico do reservatório e da baía Ico-Mandantes foi executado com base 

nos modelosJ ANET (Smile Consult), TELEMAC-2D, e o modelo TELEMAC-MASCARET 

(Laboratoire National d'Hydraulique et Environnement) (Matta et al., 2015). 

No laboratório da TU Berlin foram realizados experimentos de lixiviação de sedimentos 

dessecados das margens de Itaparica. O sedimento foi colocado em tubo acrílico ( 5,7 cm, 

altura 24 cm, segundo a norma DIN19528) e eluído com água (mistura de água potável e 

água destilada com una condutividade similar do água de Itaparica) por um período de 1, 2, 

3 e 6 dias. A análise dos lixiviados incluiu Ptot, Ntot, COD, pH, O2, condutividade, com 

métodos standard.  

Para determinar o nível de eutrofização utilizou-se o modelo de carga de fósforo 

(Vollenweider 1975) com correlação da introdução de fósforo (g P m-1 a-1) com as condições 

hidráulicas (profundidade média / tempo de residência – sedimentação).  

 

3. RESULTADOS 

3.1. Serviços de ecossistemas - Produtos finais e qualidade da água 

Um conceito novo no âmbito dos ecossistemas aquáticos e da regulação do uso da água 

são os serviços dos ecossistemas (SES) em reservatórios (Tundisi et al., 2008). SES são os 

benefícios que as pessoas retiram dos ecossistemas, designadamente água limpa, energia 

hidrelétrica e os alimentos como peixe (Gunkel et al., 2015; Quadro 1). SES são produtos 

finais, resultantes de processos ecológicos e funções ecossistêmicas, com uma capacidade 

dinâmica e limitante. Entre os SES de reservatórios inclui-se também a vazão defluente 

mínima ou ecológica, que deve garantir os SES do curso do rio a jusante do reservatório.  

A utilização dos produtos finais do reservatório deve garantir a sustentabilidade dos SES, e 

os usos são limitados à capacidade do ecossistema. Isso significa: 

(1) o fluxo ecológico ou mínimo deve ser garantido para proteção dos SES a jusante do 

reservatório,  

(2) o uso da água deve ser adaptado no período seco, aquando do nível baixo, tendo em 

conta uma disponibilidade reduzida de água, 

(3) a regulação dos SES, pela redução do uso da água, necessário em períodos secos com 

escassez de água; são ainda necessárias soluções para os efeitos das mudanças 

climáticas.  

 

 

3.2 Impactos nos serviços de ecossistemas no reservatório Itaparica 

3.2.1 Aquicultura em tanques-rede 
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A aquicultura de peixe desempenha uma função importante a nível econômico e também na 

produção de alimento, especialmente porque a pesca artesanal é regulada pela qualidade 

da  

 

Quadro 1. Serviços de ecossistemas de reservatórios, exemplo Itaparica (adaptado de 

Gunkel et al., 2015). 

Produtos finais Qualidade 
mínima da 
água 

Benefícios humanos Quantidade  

Água meso- a 
eutrófico 

Energia hidrelétrica 
 

1.480 MW 

n.a. Redução dos efeitos de cheias e 
secas 

50.000 pessoas 
beneficiadas 

Água limpa 
 

oligotrófico Serviço de água para consumo 
humano 

3,3 × 106 m3, 
para 45.000 pessoas 

 mesotrófico Criação animal 5.000 animais 

 mesotrófico Irrigação em agricultura 
 

4.700 ha,0,6 L sec-1 ha-1 

90 × 106 m3 

 oligotrófico Aquicultura 20.000 t a-1pescado 

Fluxo defluente dependente 
dos SES do 
baixo curso 
do rio 

Proteção dos ecossistemas no baixo 
curso, melhoramento dos solos, 
impedimento da intrusão de sal no 
delta do rio 

1.200 m3 sec-1 

Regulação do 
clima local  

n.a. Bem-estar  50.000 pessoas 

Produção de 
alimentos  

mesotrófico Pesca artesanal  
 

1.000 famílias de 
pescadores 

Produção de 
macrófitas  

mesotrófico Produção de biogás Não se utiliza 

Assimilação de 
CO2 em biomassa 
e sedimentos  

mesotrófico Redução das mudanças climáticas 80.000 t CO2 

 

Acumulação dos 
sedimentos  

mesotrófico Melhoramento de solos 
(1) em zonas de inundação 
(2) re-uso dos solos 

 

Recreação e 
valor estético  

mesotrófico Bem-estar  10.000 pessoas 

Navegação  Transporte 1 barco 

Recarga de 
aquíferos 

oligo- a 
mesotrófico 

Serviço para água potável Não se utiliza 

Filtração nas 
margens do rio 

mesotrófico Serviço para água potável Não se utiliza 

 

água. A aquicultura tem crescido 7,5 % por ano, com uma produção atual de 415.000 t  

a-1 no Brasil. Os sistemas d e produção mais frequentes são tanques-rede colocados no 

reservatório, como alternativa a tanques escavados na margem dos reservatórios ou 

tanques de cimento com um elevado fluxo de água.  

A contaminação por tanques-rede é elevada, sendo que a produção de 130 t a-1 (sistema de 

produção familiar) resulta numa emissão de fósforo de 1,67 t a-1, de nitrogénio de 8,64 t a-1 e 

de material orgânico (restos de alimentos, fezes) de 45 t a-1 (Gunkel et al., 2015). Os 

sistemas de tanques-rede em Itaparica com uma capacidade atual de 20.000 t a-1, 

representam o fator mais relevante de contaminação de fósforo por fontes antropogênicas 
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(ver 3.2.4.). O atual licenciamento de aquicultura em Itaparica consente uma produção de 

tilápia em tanques-rede de 43.267 t a-1, uma quantidade acima da capacidade do 

reservatório (Gunkel et al., 2015a). 

Os impactos da aquicultura no ecossistema dependem da profundidade do local e das 

correntes de água. Assim, os sistemas de tanques-rede no interior de baías ou na zona 

litoral resultam numa contaminação mais elevada comparativamente a tanques-rede na 

parte central do reservatório. Outro fator muito importante é a renovação de água no interior 

da baía – no canal central do reservatório as correntes são fortes, ao contrário do que se 

passa na baía, que apresenta características relativamente lênticas, mais sensível a 

contaminações com acumulação de nutrientes na água.  

 

3.2.2 Renovação de água nas baías do reservatório 

Um parâmetro importante para a qualidade da água nos reservatórios é o tempo de 

residência (= vazão de rio / volume do lago). Este parâmetro se utiliza também como carga 

hidráulica no modelo de eutrofização de Vollenweider (1975). Em reservatórios a situação é 

distinta de em lagos naturais: a vazão de água é mais alta (para produção de energia 

hidrelétrica) e a morfologia é geralmente dendrítica, com formação de baías. O desenvolvi-

mento de um modelo hidrodinâmico detalhado dos processos de renovação da água é 

importante para compreender o impacto do fluxo principal do reservatório em baías mais ou 

menos isoladas do fluxo principal, com riachos pequenos ou intermitentes.  

O modelo hídrico detalhado do reservatório Itaparica (Matta et al., 2015) verifica um alto 

fluxo do rio São Francisco dentro no reservatório, mas a baía Ico-Mandantes, com uma área 

de 23 km², é um corpode água relativamente separado (Figura 2). O modelo mostra que em 

condições normais não se sucedem trocas de água com o interior na baía; o tempo de 

residência teórico é de 545 dias com baixo nível de água e 725 dias com nível alto. Somente 

com vazão elevada, com enchentes, com descida do nível do reservatório e com vento 

muito forte, uma renovação parcial ocorre.  

 

 
Figura 2. Modelagem das correntes em Itaparica e na baía Ico-Mandantes, modelo TELE-

MAC-2D com parâmetro descarga = 2.060 m3 s-1, vento = 5,5 m s-1 (de Gunkel et al., 2015a). 
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3.2.3 Variação do nível de água e zonas dessecadas no reservatório  

A variação do nível do reservatório é efeito da produção de energia hidrelétrica, que não 

está ajustada à oferta de água, mas ao mercado econômico. À conta disso, o nível do 

reservatório diminui periodicamente cada ano por 4 a 5 m. Com nível baixo do reservatório 

grande parte da zona litoral seca, perfazendo um total de 27 % da superfície de Itaparica.  

Os efeitos da variação do nível de água são:  

– perecimento da fauna e flora litoral na zona dessecada, 

– biodiversidade reduzida no zona litoral e nas margens do reservatório por variação 

brusca das condições ambientais, com efeitos nos cinturões de vegetação nas margens 

do reservatório, 

– degradação das macrófitas submersas, particularmente a espécie dominante Egeria 

densa, e formação de biomassa flutuante com risco de bloqueio das turbinas da central 

hidrelétrica, 

– promoção de espécies pioneiras na zona litoral devido à variação frequente das 

condições ambientais, como por exemplo Egeria densa (Lima & Gunkel, 2015),    

– re-suspensão dos sedimentos por ondas formadas pelo vento, e introdução de 

nutrientes (N, P, carbono orgânico) na água,  

– introdução de ar em sedimentos dessecados e ocorrência dos processos de 

mineralização, eluição das nutrientes (N, P, carbono orgânico) pela chuva e aquando da 

subida do nível da água (Watts, 2000), 

– uso das margens dessecadas para agricultura e criação animal e consequente 

contaminação por agrotóxicos e fezes, 

– em níveis de água baixos a estratificação térmica não ocorre, promovendo processos 

de eutrofização no reservatório. 

Experiências de lixiviação de sedimentos dessecados das margens de Itaparica 

demonstram emissão de nutrientes por parte destes sedimentos (Figura 3). Sedimentos 

secos eluídos com água emitem 30 – 60 mg m-2 fósforo em uma semana, sendo que 

sedimentos com um período longo de dessecação emitem maior quantidade de fósforo. O 

efeito na baía Ico-Mandantes é expressivo, uma vez que a concentração de fósforo na água 

da baía Ico-Mandantes é de apenas 2,8 mg m-3; e considerando uma profundidade média de 

2 m na zona litoral, o aumento estimado da concentração de fósforo é de 2,8 mg m-3 para 25 

mg m-3. 
 

 

Figura 3. Lixiviação de fósforo em sedimentos dessecados de Itaparica. 
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3.2.4 Modelo da carga de fósforo 

A análise de Itaparica e baía Icó-Mandantes demonstra a importância dos nutrientes 

gerados por fontes naturais, por um lado o próprio rio São Francisco e por outro, a sub-bacia 

de Itaparica, com o bioma Caatinga (Quadro 2). A carga do fósforo por fontes 

antropogênicas indica que a aquicultura no reservatório Itaparica tem mais impacto do que 

esgotos e água de drenagem. As fontes mais importantes na baía Icó-Mandantes são por 

outro lado, por ordem crescente de importância, esgotos > mobilização dos sedimentos 

litorais de zonas dessecadas > águas de drenagem. No interior da baía Icó-Mandantes não 

existe produção de peixe em tanques-rede, mas uma simulação  do  efeito  demonstra  uma  

contaminação  acentuada,  principalmente devido à pouca renovação de água na baía 

(Gunkel et al., 2015a). 

 

Quadro 2. Carga do fósforo no reservatório Itaparica e na baía Icó-Mandantes, dados de 

2013, (mais detalhes ver Selge, 2015). 

Fontes de fósforo Reservatório Itaparica  

g P m-1 ano-1 

Baía Icó-Mandantes 

g P m-1 ano-1 

Fontes naturais:   

Rio São Francisco 1,561 0,274 

Sub-bacia de Itaparica (bioma Caatinga) 1,279 0,397 

Mobilização de P dos sedimentos (fertilização 

       interna) 

  0 

Mineralização de sedimentos inundados  <0,001 <0,001 

Mineralização de árvores inundadas 0,036 0,036 

Deposição da chuva 0,054 0,054 

Sub-total 2,927 0,758 

Fontes antropogênicas:   

Mobilização de P dos sedimentos dessecados 0,013 0,022 

Aquicultura em tanques-rede (20.000 t a-1) 0,312 0 

Águas de drenagem (agricultura irrigada) 0,098 0,008 

Esgoto 0,026 0,025 

Sub-total 

Carga crítica do fosforo 

0,369 

2,838 

0,085 

0,475 

 

A carga de fósforo devido a fontes antropogénicas no reservatório Itaparica e na baía Icó-

Mandantes aumenta a contaminação em 115 % e 177 % da carga crítica do fósforo, 

respetivamente, comparativamente à carga proveniente de fontes naturais (Gunkel et al., 

2015a, Selge et al., 2015), com efeitos no estado trófico da água. As baías do reservatório 

com pouca renovação da água apresentam um risco mais alto de eutrofização que o canal 

principal do reservatório. 

 

3.2.5 Dominância de cianobactérias 

No reservatório desenvolvem-se algas flutuantes, do tipo diatomáceas e cianobactérias, 

sendo que há diferenças na biomassa e nas espécies encontradas na parte central do 

reservatório e na baía Ico-Mandantes. Na baía, cianobactérias são geralmente dominantes, 

nomeadamente a espécie Cylindrospermopsis raciborskii (Figura 4), potencialmente 

produtora da hepato-toxina cilindrospermopsina. 
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Figura 4. Dominância de cianobactérias na baía de Ico-Mandantes, reservatório Itaparica, 

dados de CHESF (2009, 2010, 2011). 

 

Estudos com microcosmos in situ (bolsas plásticas cheias com água do reservatório, com 

adição de nutrientes (N; P; N + P; controle)) enfatizam o alto potencial de desenvolvimento 

de ianobactérias: a adição de fósforo iniciou uma produção de cianobactérias em massa de 

tipo Cylindrospermopsis raciborskii.  

 

3.3 Manejo adaptado do reservatório   

3.3.1  Regulação do nível da água 

A regulação do nível de água em reservatórios deve considerar três fatores – reduzir o risco 

de enchentes, garantir água no período de seca e produzir energia hidrelétrica. Normal-

mente a oferta de água não está coordenada com a produção de energia hidrelétrica, e por 

isso os reservatórios possuem num volume de operação, no caso de Itaparica de cota 299 

m até 304 m, com cota máxima do reservatório a 304,5 m. No entanto, a variação intensiva 

e a longo prazo do nível de água resulta em diversos impactos ecológicos e na qualidade de 

água (ver 3.2.3), e o manejo de reservatórios deve ter em vista reduzir estes efeitos.  

Dados anteriores do reservatório Itaparica demonstram capacidade de manter um nível 

aproximadamente constante, designadamente um nível médio a 301 m a.n.m. A cota de 

Sobradinho diminuiu no ano 2012 de 391,5 m para 384 m com uma variação na afluência 

em Itaparica entre 1.250 e 3.000 m3 s-1. Isto significa que vazões >2.050 m3 s-1 não foram 

utilizadas com o intuito de acumulação de água em Sobradinho. No período 12/2012 – 

01/2013 a afluência em Itaparica foi >2.500 m3 s-1, embora com cota em Sobradinho já 

bastante baixa de <386 m (Figura 5). 

O reservatório Sobradinho deve regular a vazão do rio São Francisco com as cotas mínima 

de 380,5 m e máxima de 392,5 m. Uma análise detalhada da variação do nível da água e da 

afluência no reservatório Itaparica demonstra que a estabilização do nível não é prioridade 

para a companhia hidrelétrica (Figura 6):  
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– vazão >2.060 m3 s-1: em 8,5 % dos dias decorreu um armazenamento de água, em 

operação normal,  

– vazão alta >2.060 m3 s-1: em 1,6 % dos dias decorreu esvaziamento do reservatório: a 

descida do nível da água não aparenta ser necessária,  

– vazão <2.060 m3 s-1: em 30,4 % dos dias decorreu armazenamento de água: a subida 

do nível da água não parece necessária,  

– vazão <2.060 m3 s-1: em 45,1 % dos dias ocorreu uma descida do nível devido à falta de 

água. 

 

 

Figura 5. Variação do nível de água no reservatório Sobredinho e afluência no reservatorio 
Itaparica. 

 

 

Figura 6. Análise no reservatório Itaparica da variação de nível de água e a afluência, dados 

de 2012 até 2015, os quatro quadrantes significam vazão alta com armazenamento, vazão 

alta com imposto de água, vazão baixa com armazenamento e vazão baixo com vazamento 

de água. 
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O volume de armazenamento de água no reservatório Itaparica é grande, sendo que uma 

redução da defluência por 500 m3 s-1 sobe o nível 6 cm por dia, e variações no nível de água 

em Itaparica podem variar entre alguns decímetros até 1-2 m. É importante ajustar a 

produção de energia hidrelétrica em relação à oferta de água, pois reduzir o nível do 

reservatório para produção de energia não respeita os outros SES e consequentemente a 

sustentabilidade do uso da água. 

 

3.3.2 Aquicultura sustentável  

Sistemas de tanques-rede para aquicultura de peixe (tilápia) são frequentes no reservatório 

Itaparica, com uma capacidade de 20.000 t peixe por ano. As limitações da produção são: 

(1) a exploração de 1 % da área dos reservatórios por tanques-rede (Instrução Normativa 

Interministerial #7, 2005),  

(2) a profundidade mínima de 1,75 x altitude do sistema rede com no mínimo 1,5 m, 

(3) a resolução CONAMA 357 (2005) com o limite do Ptotal e de clorofila a com 30 µg L-1, 

(4) a resolução CONAMA 413 (2009) com o processo de licenciamento ambiental. 

Desenvolver aquicultura de peixe com sistemas e tecnologias sustentáveis apresenta um 

grande potencial. No entanto, tanques-rede não são a opção mais adequada, sendo que 

noutros países já são proibidos ou claramente restringidos dentro de lagoas ou 

reservatórios. 

Sistemas avançados e mais sustentáveis são: 

 Aquicultura com sistemas de lagoas e tanques de cimento/plástico nas margens do 

reservatório, para que o tratamento dos efluentes seja possível e mais simples. 

 Uso de forragem com conteúdo limitado de fósforo (0,6 %), com maior estabilidade na 

água (menos perdas da forragem) e com maior valor nutritivo (menos perdas nas fezes). 

 Reuso da água da aquicultura, em irrigação como fonte de nutrientes (N, P) e como fonte 

de carbono (COD, COP). Os efeitos ambientais são (1) melhorar a qualidade de solos, (2) 

reduzir a utilização de fertilizantes na agricultura e (3) tratamento da água efluente da 

aquicultura no solo.  

 Aquicultura em tanques-rede com sistemas coletores e uso dos sedimentos depositados. 

Primeiros experimentos com sedimentos provenientes de sistemas de aquicultura para 

reflorestação foram bem sucedidos (Silva et al., 2015). 

 Sistemas de aqüicultura em sistema fechado com circulação da água, e sistema 

integrado de piscicultura e agricultura (AQUA-PONIC systems).  

 Seleção das espécies de peixes cultivadas com espécies nativas com valor acrescentado 

para exportação, como Surubim, Cachara (Pseudoplaty somafasciatum) e Pitu 

(Macrobrachium rosenbergii).  

 

CONCLUSÕES SUMÁRIAS 

Os reservatórios são sistemas dinâmicos, e a qualidade e quantidade da água são ajustadas 

para os seus usos multidisciplinares, às atividades na bacia (por exemplo incremento da 

agricultura irrigada, da população, e outros) e às alterações climáticas.  

Em muito reservatórios tememos uma crise da quantidade e da qualidade da água, sendo 

necessário um manejo desenvolvido e adaptado à região. Fatores chaves são: 
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(1) aplicação e proteção dos serviços de ecossistemas, incluindo os serviços de 

ecossistemas no curso do rio (= fluxo ecológico), 

(2) o uso da água deve ser calculado e garantido só para as quantidades existentes no 

período seco, 

(3) reduzir os impactos dos reservatórios  para garantir condições mesotróficas 

– limitar os sistemas de aquicultura em tanques-rede nas condições locais (carga do 

fosforo, renovação dá água) 

– desenvolver uma aquicultura sustentável 

– reduzir a variação do nível de água devido aos impactos na fauna e flora e na 

introdução de nutrientes 

(4) a capacidade do reservatório deve ser calculada para carga do fósforo. Em Itaparica a 

capacidade crítica do fósforo é excedida em 115 % (reservatório total) e 177 % (baía 

Ico-Mandantes): os efeitos limnológicos são a dominância e desenvolvimento de 

cianobactérias, limitados pelo fósforo.  

(5) a generação de energia hidroelétrica é limitante para a vazão do rio afluente -  baixar ou 

subir o nível do reservatório por uns metros não é um manejo adequado  e resulta em 

impactos significativos nos ecossistemas. 
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