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RESUMO – A barragem Jaime Umbelino de Souza foi construída através do barramento do rio 

Poxim- Açu com o intuito de regularizar a vazão do rio e abastecer a região metropolitana de Aracaju. 

Dessa forma, o estudo tem por objetivo analisar a estratificação térmica e química nesse reservatório, 

a fim de estudar o comportamento de parâmetros determinantes no aspecto de qualidade da água. 

Foram selecionados quatro pontos de amostragem e determinados os parâmetros OD (6,48 – 7,50 

mg/L), salinidade (0,06 ppt), condutividade (133,71 - 140,34 µS/cm), STD (86,75 - 91,07 mg/L), 

turbidez (1,17 - 3,99 NTU), pH (7,66 – 8,30) e temperatura (28,72 - 30,34 °C), com o uso de sonda 

multiparâmetro. No fundo do reservatório (profundidade de 5 m) a temperatura média foi de 28,3°C, 

enquanto na superfície foi de 29,3°C, constatando estratificação térmica. Os resultados mostraram 

que ocorreu variação vertical e a estratificação térmica influenciou variáveis como pH e salinidade, 

além de ter favorecido a estratificação química, devido aos resultados terem apontado a relação 

evidente entre oxigênio dissolvido e temperatura da água. Assim, sugere-se que este reservatório 

localizado em região tropical se estratifica, mesmo com reduzida diferença de temperatura entre o 

epilímnio e o hipolímnio. 

 

 

ABSTRACT– The Jaime Umbelino de Souza Dam was built by damming the Poxim-Açu River in 

order to regulate the river flow and supply the Aracaju metropolitan region. Thus, the study aims to 

analyze the thermal and chemical stratification in this reservoir, in order to study the behavior of 
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determining parameters in the water quality aspect. Four sampling points were selected and the 

following parameters were determined: DO (6.48 - 7.50 mg/L), salinity (0.06 ppt), conductivity 

(133.71 - 140.34 µS/cm), TDS (86.75 - 91.07 mg/L), turbidity (1.17 - 3.99 NTU), pH (7.66 - 8.30) 

and temperature (28.72 - 30.34 °C), using a multiparameter probe. At the bottom of the reservoir (5 

m depth) the average temperature was 28.3°C, while at the surface it was 29.3°C, showing thermal 

stratification. The results showed that vertical variation occurred and thermal stratification influenced 

variables such as pH and salinity, in addition to having favored chemical stratification, because the 

results pointed out the evident relationship between dissolved oxygen and water temperature. Thus, 

it is suggested that this reservoir located in a tropical region stratifies, even with reduced temperature 

difference between epilimnion and hypolimnion. 

Palavras-Chave – Barragem Poxim; Qualidade de água; Ambiente lêntico. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A barragem Jaime Umbelino de Souza está localizada no povoado Timbó, em São Cristóvão, 

Sergipe. Apresenta uma estrutura física com cota de 15 metros de altura e uma extensão de 1.125 

metros, com área de inundação de 5,2 km2. O rio Poxim é um dos principais afluentes do rio Sergipe 

e responsável por cerca de 27% do abastecimento da cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe. 

As principais atividades antropogênicas na bacia, são agricultura e indústria (Brito et al., 2012; Aguiar 

Netto, 2012). 

Os reservatórios, os lagos e as lagoas são considerados ecossistemas de águas paradas ou 

lênticos, devido estarem menos sujeitos as ações de correntezas, e do ponto de vista térmico, 

apresentam processos físicos semelhantes (Odum, 1988). O fluxo e o tempo de renovação da água, a 

extensão da bacia e a sua profundidade são características a serem apreciadas que estão relacionadas 

com alguns caracteres biológicos dos lagos (Margalef, 1983).  

Especialmente em ecossistemas lênticos, a estratificação é um fator importante, que ocorre 

quando há formação de camadas de água com diferentes densidades, devido a variação de temperatura 

e/ou concentração de sais. Dessa forma, as camadas de água atuam como corpos diferentes, um 

flutuando sobre o outro. A estratificação pode ser química ou térmica, de modo que compostos 

orgânicos, inorgânicos e os gases presentes na água podem apresentar distribuição heterogênea na 

coluna d´água (Tundisi, 2008; UNEP, 1996). 

Quando uma coluna d´água apresenta estratificação térmica três regiões diferenciadas podem 

ser identificadas: epilimnio, sendo a região superficial do reservatório em que existe grande 

turbulência, e os processos de mistura, troca de energia e massa com a atmosfera, são dominantes. O 

metalimnio, região intermediária, nela ocorre a “termoclina”, o maior gradiente térmico, e nessa 
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região se equilibram as ações do vento, da radiação solar e do empuxo da massa de água. E por fim, 

o hipolimnio, a região inferior do reservatório, possuindo um gradiente suave de temperatura e não 

sofre efeitos diretos das ações externas (Huber, 1968). 

Diante dos fatos supracitados, o objetivo desse trabalho é analisar a estratificação térmica e 

química na barragem Jaime Umbelino de Souza, a fim de estudar o comportamento de parâmetros 

determinantes no aspecto de qualidade da água. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1. Área de estudo 

 

A área de estudo compreende o reservatório do rio Poxim composto pela Barragem Jaime 

Umbelino de Souza, localizado no Povoado Timbó no município de São Cristóvão, região Centro Sul 

do estado de Sergipe (Figura 1). Foi construído através do barramento do rio Poxim- Açu, dentro da 

bacia hidrográfica do rio Sergipe pelo governo estadual, tendo suas obras concluídas em 2013. Possui 

30 m de profundidade e um volume de 32.000.000 m3. Atualmente, é administrada pela Companhia 

de Saneamento de Sergipe (DESO) e seu principal objetivo é regularizar a vazão do rio e promover 

abastecimento de água pelo período de 20 anos para a Região Metropolitana de Aracaju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foram selecionados quatro pontos de amostragem, sendo nas extremidades, na área central e 

na parte mais profunda do reservatório (próximo ao barramento), a fim de representar as 

características da barragem como um todo. As coletas e medidas foram realizadas no mês de maio de 

2022 com o uso de sonda multiparâmetro (marca YSI, modelo EXO 1). Foram determinadas as 

Figura 1. Localização do Reservatório do rio Poxim. 

Autoria: Heitor Torres Silveira. 
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variáveis oxigênio dissolvido (mg/L), salinidade (ppt), condutividade elétrica (µS/cm), sólidos totais 

dissolvidos (mg/L), turbidez (NTU), pH e temperatura (°C).  

Foi traçado para cada ponto, o perfil de distribuição vertical na coluna d´água para verificar o 

comportamento da água do reservatório. Para identificação de estratificação térmica, foi considerada 

diferenças no gradiente térmico iguais ou superiores a 0,5 °C/m, como adotado por Dantas et al., 

(2011), Dantas et al., (2012) e Medeiros et al., (2015). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Tabela 1 podem ser observados os parâmetros medidos através de sonda multiparâmetro 

(marca YSI, modelo EXO 1), em que o oxigênio dissolvido (OD) apresentou variação média entre 

6,48 ± 0,95 mg/L e 7,50 ± 0,19 mg/L, a condutividade elétrica oscila entre 133,71 ± 2,67 µS/cm e 

140,34 ± 0,07 µS/cm, nos sólidos totais dissolvidos (STD) a variação média ocorreu entre 86,75 ± 

1,71 mg/L e 91,07 ± 0,26 mg/L, a turbidez entre 1,17 ± 0,10 NTU e 3,99 ± 1,91 NTU, enquanto que 

pH apresentou variação média de 7,66 ± 0,32 e 8,30 ± 0,08 e a temperatura de 28,72 ± 0,32 °C e 

30,34 ± 0,78 °C. A salinidade não apresentou variação, mantendo-se no valor de 0,06 ppt.  

Observou-se que o ponto PX 1 apresentou profundidade de 0,411 m, caracterizando, portanto, 

lâmina d`água, superficial. A análise do perfil de distribuição vertical na coluna d´água ocorreu para 

os demais pontos, PX 2 com profundidade de 2,3 m, PX 3 com 5,0 m e PX 4 com profundidade de 

4,8 m. 

Tabela 1 – Parâmetros analisados. Os dados estão expressos em média ± desvio padrão (n = 3). 

 PX 1 PX 2 PX 3 PX 4 

OD (mg/L) 7,41 ± 0,36 7,50 ± 0,19 7,26 ± 0,59 6,48 ± 0,95 

Salinidade (ppt) 0,06 ± 0,00 0,06 ± 0,00 0,06 ± 0,00 0,06 ± 0,00 

Condutividade (µS/cm) 138,90 ± 0,10 140,34 ± 0,07 140,33 ± 0,21 133,71 ± 2,67 

STD (mg/L) 90 ± 0,58 91 ± 0,00 91,07 ± 0,26 86,75 ± 1,71 

Turbidez (NTU) 2,35 ± 0,09 1,54 ± 0,16 1,17 ± 0,10 3,99 ± 1,91 

pH 8,0 ± 0,45 8,30 ± 0,08 8,24 ± 0,18 7,66 ± 0,32 

Temperatura (°C) 30,34 ± 0,78 29,12 ± 0,17 28,72 ± 0,32 28,77 ± 0,41 

O ponto PX 1 apresentou 7,41 ± 0,36 mg/L de oxigênio dissolvido, 138,90 ± 0,10 µS/cm de 

condutividade, 90 ± 0,58 mg/L nos sólidos totais dissolvidos, 2,35 ± 0,09 NTU na turbidez, 8,0 ± 

0,45 no pH e 30,34 ± 0,78 °C de temperatura. Os resultados obtidos apresentaram semelhanças aos 
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encontrados por Silva (2021) nas águas superficiais do reservatório do rio Poxim, quando os autores 

encontraram concentração dos STD (90,23 ± 9,88 mg/L), condutividade (155,46 ± 16,06 µS/cm), pH 

(7,49 ± 0,29) e temperatura (27,68 ± 1,66 °C). 

A Figura 2 demonstra as concentrações de OD nos 3 pontos coletados na barragem. Os 

resultados mostram que há redução considerável à medida que atinge maior profundidade, para os 

pontos PX 3 variando de 6,21 mg/L (região do hipolimnio) a 7,7 mg/L (região do epilimnio) e o PX 

4 de 5,1 mg/L (região do hipolimnio) a 7,67 mg/L (região do epilimnio). A redução natural da 

quantidade de oxigênio dissolvido ocorre nos locais mais profundos, devido à ausência de radiação 

solar nos níveis mais baixos da coluna d´água, sendo, nessa região, onde há a presença de 

decompositores e microrganismos detritívoros da cadeia trófica do ecossistema aquático que realizam 

a oxidação biológica da matéria orgânica (Barbosa et al., 2012; Mcenroe et al., 2013). Sendo assim, 

observou-se que nos pontos PX 3 e PX 4 ocorreu estratificação química do OD no perfil vertical. 

O ponto PX 2 apresentou estratificação química variando de 7,16 mg/L a 7,63 mg/L devido à 

sua profundidade ter 2,3 m, sendo inferior aos outros pontos analisados. De acordo com Aprile (2009) 

em um estudo nas águas pretas da região amazônica observou-se um padrão de estratificação mais 

evidente, com uma termoclina oscilando entre 1,5 e 3,5 metros, dependendo do momento hidrológico. 

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

vida aquática é 5 mg/L. As concentrações de OD nos quatro pontos coletados foram superiores a 5 

mg/L, não apresentando riscos aos organismos aquáticos, como mostra a Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2. Perfis de oxigênio dissolvido da água da barragem do Poxim. 
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Outro fator que pode influenciar a quantidade de OD presente na água é a temperatura, já que 

quanto maior for a temperatura, mais baixa é a solubilidade do gás oxigênio no líquido (Rettich et al., 

2000). 

As temperaturas foram medidas para várias profundidades em três diferentes pontos da 

barragem. A Figura 3 mostra os perfis de temperatura obtidos, na qual é possível observar a variação 

da temperatura da água no ponto PX 2 de 29,3 °C a 28,8 °C, enquanto o ponto PX 3 e PX4 variaram 

entre 29,3 °C e 28,3 °C sendo que os maiores valores foram registrados na superfície da coluna d´água 

e seus perfis mostram que há estratificação térmica nesta barragem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em ecossistemas aquáticos com níveis de temperaturas superiores a 20°C, segundo Esteves 

(1998), não há necessidade de que haja grandes diferenças de temperatura entre as camadas para que 

aconteça o processo de estratificação térmica na coluna d´água. Frequentemente, este fenômeno é 

observado em lagos tropicais, onde é evidenciado estratificações estáveis, mesmo com reduzida 

diferença de temperatura entre as camadas que formam a coluna d´água. Dessa forma, no ponto PX 

3 e PX 4, onde é observado maior profundidade, em torno de 5 m, a temperatura na camada no 

hipolimnio, se apresenta por volta de 28,3 °C enquanto na região do epilimnio, em torno de 29,3 °C. 

Assim, o ambiente em estudo, localizado em região tropical apresenta estratificação térmica, mesmo 

com reduzida diferença de temperatura entre as camadas (Figura 3).  

A estratificação térmica influenciou variáveis como pH e salinidade, além de ter favorecido a 

estratificação química, devido aos resultados terem apontado a relação evidente entre oxigênio 

dissolvido e temperatura da água. 

Figura 3. Perfis de temperatura da água no reservatório do Poxim. 
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Os valores de pH da água nos três locais amostrados variaram de 8,14 a 8,36 no ponto PX 2, 

7,91 a 8,44 no PX 3 e 7,34 a 8,12 no ponto PX 4, sendo que os menores valores foram registrados no 

fundo da coluna d´água, como apresentado na Figura 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

que o epilimnio estava mais alcalino que o hipolimnio, devido aos altos valores de carbonatos e 

bicarbonatos encontrados naturalmente na água, que se concentram com a evaporação. Em um estudo 

realizado por Chellappa et al., (2009) houve a indicação de que os reservatórios do Nordeste do Brasil 

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

Com relação à condutividade elétrica, em águas tropicais, os valores estão mais relacionados 

com as características geoquímicas e as condições climáticas da região onde se localiza o manancial, 

do que com o estado trófico, sendo a variável utilizada para indicar a concentração de sais totais na 

água, e consequente capacidade de conduzir corrente (Palácio et al., 2009; Davino 1984). Os 

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

elevados, pôde-se observar estabilidade no ponto PX 2 de 140,34 ± 0,07 µS/cm e PX 3  140,33 ± 0,21 

µS/cm ocorrendo variação apenas no ponto PX 4 de 130,9 µS/cm a 137,4 µS/cm. Filho, Martins e 

Porto (2006) na água do reservatório Frios na Bacia do Rio Curu, Ceará obtiveram comportamento 

semelhante, em que a condutividade não variou significativamente no perfil vertical, indicando que 

o reservatório estava bem misturado verticalmente quanto a sais, permitindo que os autores 

concluíssem que não houve estratificação salina. A condutividade elétrica é geralmente proporcional 

a concentração dos sólidos totais dissolvidos. 

Figura 4. Perfis de pH da água no reservatório do Poxim. 
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Os sólidos totais dissolvidos mantiveram-se estáveis no ponto PX 2 e PX 3 apresentando valor 

de 91 mg/L, enquanto o ponto PX 4 variou de 85 mg/L a 89 mg/L. Ao trabalhar o reservatório do rio 

Poxim, Silva (2021) obteve valores semelhantes dos sólidos totais dissolvidos ao estudar o mesmo 

reservatório. A Resolução nº 357 do Conama para Águas Doces Classe 1 estabelece valor máximo de 

500 mg/L, sendo assim, todos os pontos analisados se enquadram, atendendo os limites estabelecidos.  

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

concentrações de material suspenso e dissolvido, assim, a turbidez influencia na passagem de luz 

podendo interferir na produção primária, sendo geralmente ocasionada pela decomposição dos 

vegetais e/ou de origem antropogênica (Esteves 2011). A Resolução nº 357 do Conama para Águas 

Doces Classe 1 estabelece valores ≤  40 NTU, no ponto PX 2 ocorreu variação de 1,41 NTU a 1,83 

NTU, no PX 3 a variação girou em torno de 1,13 NTU a 1,33 NTU e o PX 4 ficou entre 1,88 NTU a 

8,05 NTU como apresentado na Figura 5. Enquanto Neves et al., (2016) obteve valores de turbidez 

variando de 2,5 NTU a 4,2 NTU no reservatório do rio Poxim. Todos os pontos atendem os limites 

estabelecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

A barragem Jaime Umbelino de Souza apresentou gradientes que se enquadram como 

estratificados nos principais parâmetros de qualidade da água. Os maiores valores para temperatura 

foram registrados na superfície da coluna d´água, demonstrando estratificação térmica, mesmo não 

apresentando grandes diferenças de temperatura ao longo de seu perfil.  

Com relação a estratificação química, o oxigênio dissolvido obteve redução na camada do 

hipolimnio, que pode ser devido a atividade de micro-organismos aquáticos. As concentrações 

obtidas se enquadram na Resolução CONAMA nº 357/2005, preservando a vida aquática. 

Figura 5. Perfis de turbidez da água no reservatório do Poxim. 
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O reservatório apresentou pH alcalino e os menores valores foram registrados no fundo da 

coluna d´água, enquanto a condutividade, os sólidos totais dissolvidos e a turbidez não variaram 

significativamente no perfil vertical, e os valores atendem aos limites estabelecidos pela Resolução 

nº 357 do Conama para Águas Doces Classe 1. 
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