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RESUMO – O reservatório Antônio Gouveia Neto, mais conhecido como Jucazinho é responsável 

por abastecer aproximadamente 800 mil habitantes no Agreste de Pernambuco. Contudo, apesar da 

extrema importância deste reservatório, vale destacar o atual estágio de degradação da qualidade das 

suas águas. O rio Capibaribe, mais especificamente a montante do Jucazinho, é destino final de 

efluentes industriais e domésticos de núcleos urbanos localizados às suas margens. Estudos que 

revelam a comportamento da qualidade da água são ferramentas valiosas para direcionar ações de 

controle e revitalização em bacias hidrográficas. Dentro deste contexto, este artigo avalia a variação 

de parâmetros como temperatura, pH, turbidez, oxigênio dissolvido, condutividade elétrica obtidos 

através de sonda multiparamétrica e o fósforo total (obtido em análise laboratorial) no perfil vertical 

desse manancial em duas épocas distintas: após período de chuvas (setembro/2011) e no período de 

estiagem prolongada (novembro/2013). De uma forma geral, os resultados mostram a homogeneidade 

desses parâmetros para os perfis obtidos após o período de chuvas e a maior variabilidade para os 

perfis obtidos após período prolongado de estiagem, evidenciando estratificação térmica e química 

do reservatório. Como conclusão, evidencia-se a influência exercida pela temperatura sobre os 

parâmetros de qualidade de água. 

ABSTRACT– The reservoir Antonio Gouveia Neto, most known as Jucazinho is responsible for 

supplying approximately 800 thousand in the arid zone of Pernambuco. However, despite the extreme 

importance of this reservoir, it is worth highlighting the current state of degradation of the quality of 

its waters. The Capibaribe river, specifically the amount of Jucazinho, is the final destination of 

industrial and domestic effluents from urban centers located on its banks. Studies show that the 

condition of water quality are valuable tools to guide actions to control and revitalization in 

watersheds. Within this context, this article evaluates the variation of parameters such as temperature, 

pH, turbidity, dissolved oxygen, electrical conductivity obtained via multiparametric probe and total 
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phosphorus (obtained from laboratory analysis) on the vertical profile of this stock in two different 

periods: after raining risk (September/2011) and during prolonged drought (novembro/2013). In 

general, the results show the uniformity of these parameters for the profiles obtained after the rainy 

season and the great variability of the profiles obtained after prolonged drought, showing thermal and 

chemical stratification of the reservoir. As conclusion, evidences the influence of the temperature on 

the parameters of water quality. 

Palavras-Chave – Qualidade de água, perfil vertical, reservatório. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O reservatório Antônio Gouveia Neto, mais conhecido como Jucazinho, foi construído em 1998 

pelo Departamento Nacional de Obras contra Secas - DNOCS visando, dentre outros objetivos, 

assegurar o abastecimento de água da região e a perenização da calha do rio Capibaribe no trecho 

Jucazinho-Limoeiro, nos períodos de estiagens (BRASIL, 1991). Esse reservatório é responsável por 

abastecer aproximadamente 800 mil habitantes do Agreste de Pernambuco, possui sua área de 

contribuição hídrica maior que a metade da área de drenagem da bacia hidrográfica do Capibaribe e, 

juntamente, com o reservatório de Carpina, o Goitá e o Tapacurá formam o sistema de reservatórios 

de maior porte dessa bacia. Localizado entre os municípios de Surubim e Cumaru, e formada pelo 

barramento do rio de mesmo nome, a barragem tem capacidade máxima de acumulação de 327,04 

milhões de metros cúbicos e um volume para amortecimento de enchentes de 100 x 106 m3 (PE- 

SRHE, 2010). Na Figura 1, observa-se a área de contribuição hídrica do reservatório Jucazinho. 

 
 

Figura 1- Área de contribuição hídrica do reservatório Jucazinho, em Pernambuco.  
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Apesar da extrema importância deste reservatório, vale destacar o atual estágio de degradação 

da qualidade das suas águas. O rio Capibaribe, mais especificamente a montante do Jucazinho, é 

destino final de efluentes industriais e domésticos de núcleos urbanos localizados às suas margens. 

Como consequência de lançamentos de esgotos sem o devido tratamento, há um processo 

desenfreado de poluição das águas do rio e, consequentemente, deterioração da qualidade da água do 

referido manancial. Barbosa (2012) e Albuquerque e Oliveira (2010) constataram que o regime 

intermitente do rio Capibaribe faz com que, no período chuvoso, a carga poluente, que repousa ao 

longo da calha fluvial nas proximidades dos focos de poluição (núcleos urbanos), seja transportada 

para o Jucazinho. 

Um estudo da variação sazonal da qualidade da água do Jucazinho mostrou que o reservatório 

estava eutrófico durante todo ano de 2008 (PORTELLA & ALBUQUERQUE, 2009). Recentemente, 

Barbosa e Cirilo (2012) apresentaram resultados de uma avaliação do nível de trofia do reservatório 

Jucazinho, mostrando que o nível trófico do manancial passou de mesotrófico, em 2005, para 

supereutrófico em 2011. 

Por outro lado, estudos que revelem o comportamento de parâmetros químicos, físicos e 

biológicos no perfil vertical do reservatório, bem como a variação espacial da qualidade da água, seja 

da água superficial ou em profundidade, são raros em Jucazinho. Albuquerque (2006) conduziu um 

estudo da variação do Manganês ao longo da coluna d´água desse corpo hídrico. Verificou que o 

perfil da concentração desse elemento caracterizou-se pelo valor mínimo encontrado próximo à 

superfície e pelo valor máximo na camada intermediária de água (metalímnio). 

Barbosa (2012) realizou campanhas de amostragem de fósforo total no perfil da coluna de água 

em Jucazinho em setembro de 2011 e concluiu que os altos valores e a pouca variação horizontal 

deste elemento, em dois pontos amostrados no reservatório (próximo ao barramento e a montante 

dele), pode estar evidenciando uma possível saturação de fósforo na massa líquida e uma mistura 

horizontal.  

Este trabalho objetiva avaliar a variabilidade da temperatura, pH, turbidez, oxigênio dissolvido, 

condutividade elétrica e fósforo total no perfil vertical do reservatório Jucazinho em duas épocas 

distintas: após período de chuvas (setembro/2011) e no período de estiagem prolongada 

(novembro/2013). 

 

MATERIAS E MÉTODOS 

 

O trabalho de campo foi realizado com o apoio de técnicos da APAC que coletaram amostras 

de água na superfície e em diversas profundidades em duas épocas distintas (setembro/2011 e 

novembro/2013), em ponto próximo ao barramento da água. Foi utilizada uma sonda 

multiparamétrica, através da qual foram obtidas medidas de temperatura (°C), pH, turbidez (NTU), 
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oxigênio dissolvido (mg/L), condutividade elétrica (mS/cm) e fósforo total (mg/L). As sondagens ao 

longo do perfil vertical amostrado em setembro de 2011 foram realizadas da superfície (0,30 m de 

profundidade) até à proximidade do fundo, em intervalos regulares de 5 m da coluna d’água. Já as 

sondagens de novembro de 2013 ocorreram na superfície, em 5, 15 e 25 metros na coluna d´água. As 

coletas foram realizadas no período da manhã, entre 9 e 13 horas. 

Para a coleta das amostras de água para determinação do fósforo total foi necessária a utilização 

da garrafa Van Dorn, cilindro de 2,2 L de volume, aberto nas extremidades e projetada com duas 

vedações, que quando acionadas, permitem a coleta de água na profundidade desejada. As amostras 

de água foram acondicionadas em frascos previamente definidos e preservadas resfriadas até o 

momento da análise. O fósforo total de todas as amostras foi determinado colorimetricamente pelo 

método do ácido ascórbico com digestão pelo persulfato de potássio. A metodologia utilizada para as 

coletas das amostras, bem como para as análises são as indicadas pelo Standard Methods (APHA-

AWWA-WEF, 2005). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Jucazinho, assim como muitos reservatórios do Nordeste do Brasil, está passando por redução 

considerável em seu volume de água acumulado. Atualmente, de acordo com a Agência 

Pernambucana de Águas e Clima de Pernambuco- APAC, esse manancial encontra-se com 25% de 

sua capacidade máxima de acumulação.  

Para o período estudado (de 2011 a 2013), a Figura 2 apresenta a variação do volume acumulado 

em Jucazinho. A precipitação ocorrida no período de chuvas em 2011 foi capaz de elevar o nível da 

água até o seu vertimento em abril e em agosto, conforme mostra a Figura 2, apresentando pouca 

variação de volume. Contudo, a partir de setembro desse ano, verifica-se um decaimento acentuado 

no volume acumulado em função da ausência de precipitação, caracterizando um período de longa 

estiagem no Agreste e Sertão pernambucanos que, infelizmente, ainda permanece atualmente 

(junho/2014). 

Feitas as devidas considerações sobre o volume acumulado em Jucazinho nos dois períodos 

analisados, passa-se para os resultados obtidos com as duas campanhas de amostragem de água no 

perfil vertical da água. 

Os gráficos apresentados na              Figura 3 são representativos do comportamento de 

parâmetros físicos e químicos para os dois períodos estudados: após período de chuvas 

(setembro/2011) e no período de estiagem prolongada (novembro/2013). 

 

 



XII Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste  5 

 

Figura 2- Variação do volume acumulado em Jucazinho no período de 2011 a 2013. 

 

 

   
                               A                                                       B                                           C 

 
                                D                                                 E                                                        F 

             Figura 3- Variação de parâmetros físicos e químicos para setembro de 2011 e novembro de 2013. 
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Temperatura 

O primeiro parâmetro físico analisado é a temperatura da água. Conforme observado na              

Figura 33-A, após período de chuvas (setembro/2011), a temperatura manteve-se em 

aproximadamente 25°C, indicando uma homogeneidade dos valores ao longo da coluna de água, 

típico de perfil desestratificado, enquanto que no período de estiagem (novembro/2013), a variação 

de temperatura chegou a mais de 3°C, da superfície ao fundo do manancial, com a primeira camada 

(0 a 5 metros) chegando a mais de 29°C. 

Estimulado pela intensa radiação solar que atinge a superfície da água, o aquecimento térmico 

estabelece uma camada menos densa e com temperatura mais elevada na superfície, como pode ser 

verificado no ano de 2013. A estratificação térmica se caracteriza por diferentes valores de 

temperatura ao longo da coluna de água. Em cada valor de temperatura, a água possui um valor de 

densidade. Águas com diferentes densidades são mais difíceis de se misturar, comprometendo 

diversos processos naturais dos corpos hídricos (ESTEVES, 2011). O oxigênio, por exemplo, 

adicionado à água pela ação dos ventos, não consegue penetrar nas camadas mais profundas. As 

diferenças de densidade da água também podem atuar sobre o ciclo de algumas substâncias químicas, 

através do seu aprisionamento nas camadas inferiores, dificultando a difusão na massa líquida 

(ESTEVES, 2011). Este fato é constatado através de análise dos dados de fósforo total (Figura 3-F). 

Em novembro de 2013, o fósforo total apresentou-se concentrado nas camadas inferiores a partir da 

profundidade de 15 metros de coluna de água, indicando seu aprisionamento no fundo do reservatório. 

 

Potencial Hidrogeniônico 

O potencial hidrogeniônico-pH pH influencia na ionização das moléculas. A forma 

molecular ou iônica das substâncias pode favorecer maior solubilização, ou precipitação ou ainda sua 

volatilização. Em ecossistemas aquáticos naturais influencia diretamente a fisiologia das diversas 

espécies. Cada organismo se desenvolve adequadamente em uma faixa ótima de pH. Os critérios de 

proteção à vida no ambiente aquático fixam o pH entre 6 e 9. A Resolução n° 357/05 do CONAMA, 

estabelece as restrições de faixas de pH para as diversas classes de águas naturais, permitindo 

moderados afastamentos do valor de pH = 7,0, tomado como referência. 

A Figura 3-B mostra a variação do pH para os dois períodos estudados. Verifica-se que este 

parâmetro mostrou-se bastante homogêneo ao longo do perfil vertical, permanecendo um pouco mais 

elevado para o período de estiagem (novembro/2013). É importante salientar que variações de 

temperatura alteram o pH da água e que altos valores desse parâmetro podem indicar a proliferação 

de algas no ambiente (TUNDISI, 2011). 

 

Turbidez 
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A turbidez está relacionada com a presença de materiais suspensos na água. Este tipo de 

material não sedimentado, causa certo grau de interferência à passagem da luz, servindo de suporte 

para o desenvolvimento de microrganismos. Partículas de rochas, argilas e silte, bem como a presença 

de algas e outros microrganismos podem constituir de fonte natural e conferir a aparência turva à 

água, além disso, sólidos em suspensão advindos de despejos domésticos e industriais também podem 

aumentar os valores deste parâmetro em águas naturais (SPERLING, 2007).  

Observa-se na              Figura 33-C que, após o período chuvoso (setembro/2011), os valores 

de turbidez são bastante reduzidos em comparação com o período de estiagem (novembro/2013). 

Como citado anteriormente, é no período chuvoso que toda carga orgânica e inorgânica contida nos 

efluentes lançados ao rio Capibaribe alcançam o reservatório Jucazinho. Contudo, após o período 

chuvoso, apesar de carrear material sólido para os corpos hídricos, as águas que chegam ao 

reservatório apresentam-se mais diluídas pois a “lavagem” da calha do rio já foi efetuada com as 

primeiras chuvas e, consequentemente, a turbidez no reservatório tende a diminuir com a 

continuidade da precipitação. Por outro lado, em extensos períodos sem precipitação, numa região 

que apresenta altas taxas de evapotranspiração, há aumento da concentração de sólidos dissolvidos, 

como sais (TUNDISI & TUNDISI, 2008), explicando, neste caso, maiores valores de turbidez para o 

ano de 2013. A estratificação térmica verificada no período de estiagem, que dificulta a 

homogeneização das camadas de água, justifica a maior variação da turbidez para este período. 

 

Oxigênio Dissolvido 

Verifica-se através da Figura 3-D que os valores de oxigênio dissolvido apresentaram-se 

menores após o período chuvoso (setembro/2011) do que para o período de estiagem 

(novembro/2013). Por outro lado, ocorreu maior variabilidade desse parâmetro no perfil vertical para 

o período de estiagem do que para o período de chuvas.   

O oxigênio, dentre os gases dissolvidos na água, é um dos mais importantes na dinâmica e na 

caracterização de ecossistemas aquáticos e sua solubilidade depende de dois fatores: temperatura e 

pressão. À medida que eleva-se a temperatura da água e diminui-se a pressão, menor é a 

disponibilidade deste gás no ambiente (ESTEVES, 2011). Por outro lado, lagos com intensa atividade 

fotossintética e/ou com boa ação dos ventos, como é o caso verificado no Jucazinho, é comum que as 

camadas mais superficiais sejam bastante condicionadas pela atmosfera com a introdução de oxigênio 

no meio (TUNDISI & TUNDISI, 2008). Contudo, devido à estabilidade térmica para o ano de 2013, 

verifica-se valores bem distintos de OD da superfície ao fundo do manancial. 

Segundo Esteves (2011), para lagos tropicais, frequentemente se observa a estratificação do 

oxigênio, principalmente em represas que foram formadas em extensas áreas de vegetação, como é o 

caso do Jucazinho. Essa desoxigenação verificada no período de chuvas pode estar associada a 
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entrada de matéria orgânica trazida com a precipitação, que, para sua decomposição, necessita do 

oxigênio dissolvido na água. Outro fator a ser levado em consideração é a baixa atividade 

fotossintética, devido à diminuição da radiação solar. 

 

Condutividade Elétrica 

De acordo com a concentração, os compostos orgânicos e inorgânicos contidos na água podem 

contribuir ou interferir na medida da condutividade elétrica que, indiretamente, mede a quantidade 

de íons dissolvidos na água. Por outro lado, os sais dissolvidos e a concentração salina da água se 

alteram à medida que a água evapora (TUNDISI & TUNDISI, 2008).  

Analisando a condutividade elétrica para os dois períodos, verifica-se que a maior evaporação 

no período de estiagem elevou os valores deste parâmetro em 2013, conforme apresentado na Figura 

3-E. Para o caso do Jucazinho, a alta salinidade da água que repercute em altos valores de 

condutividade elétrica, é uma característica marcante desse manancial. Para o período de 2011 a 2013, 

o teor de sais permaneceu acima de 0,05‰, característico de água salobra, conforme estabelece a 

Resolução nº 357/05, do CONAMA (de 0,05 a 0,30‰ de salinidade, a água é dita salobra). 

Altos teores de sais em Jucazinho têm duas fontes distintas: a presença de solos do tipo 

planossolo Solódico e Solonez Solodizado, encontrados na área de contribuição hídrica do Jucazinho 

e de lançamento de efluentes de lavanderias de jeans da cidade de Santa Cruz do Capibaribe no rio 

Capibaribe sem o devido tratamento podem justificar os altos teores de sais na água. Nesse efluentes, 

observa-se a presença de detergentes e amaciantes, capazes de elevar o nível de poluição do rio, além 

de cor intensa, alta salinidade e metais pesados que fazem parte da constituição dos corantes utilizados 

na indústria têxtil (SANTOS, et al., 2003: SANTOS, 2006). 

 

Fósforo Total 

O fósforo é importante elemento em processos fundamentais do metabolismo dos seres vivos, 

tais como o armazenamento de energia e a estruturação da membrana celular (ESTEVES, 2011). 

O fósforo total apresentou-se com valores bem mais elevados para o final do período chuvoso 

(setembro/2011) em relação os valores verificados em novembro/2013. Por outro lado, a sua 

variabilidade no perfil vertical apresentou-se maior para o período de estiagem (novembro/2013), 

conforme mostra a Figura 3- F. Essa maior variabilidade pode estar associada a estratificação térmica, 

que, conforme já comentado, aprisiona-o nas camadas inferiores do reservatório. 

Vale ressaltar que o ciclo do fósforo no sedimento é diretamente influenciado pela concentração 

de oxigênio da água de contato, ou seja, na água sobre o sedimento. O fosfato é precipitado quando 

submetido a condições aeróbias, enquanto que em situações onde a concentração de oxigênio atingir 

níveis baixos ou nulos é liberado para a coluna d’água. 
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De uma forma geral, os resultados mostram a homogeneidade dos parâmetros analisados para 

os perfis obtidos após o período de chuvas e a maior variabilidade para os perfis obtidos no período 

prolongado de estiagem, evidenciando estratificação térmica e química do reservatório. Como 

conclusão, evidencia-se a influência exercida pela temperatura sobre os parâmetros de qualidade de 

água.  

Vidal e Capelo Neto (2013) observaram que açude Gavião, no nordeste do Estado do Ceará 

(região tropical semiárida), se estratifica mesmo com reduzida diferença de temperatura entre o 

epilímnio (camada rica em O2) e o hipolímnio (camada pobre em O2) e os valores de alguns 

parâmetros (potencial hidrogeniônico e oxigênio dissolvido) diferem consideravelmente nestas duas 

condições. 

Padial et al. (2009) observaram uma heterogeneidade temporal e espacial em perfil em 

consequência das diferenças de temperatura, que geraram estratificação térmica, química e biológica 

no reservatório Rio das Pedras (Complexo Billings), em São José dos Campos-SP. 

 

CONCLUSÕES 

 

 Este artigo contribui para o entendimento do comportamento de alguns parâmetros de 

qualidade de água em perfil vertical, bem como para comprovar a influência das condições climáticas 

(temperatura da água, evaporação e da precipitação) sobre a dinâmica em ecossistemas aquáticos.  

 

BIBLIOGRAFIA 

 

ALBUQUERQUE, N. L.; OLIVEIRA, F. H. P. (2010). “Avaliação Sazonal da Qualidade da Água 

dos Reservatórios de Carpina e Jucazinho (PE), pertencentes à Bacia do Rio Capibaribe, 

Pernambuco – Brasil”, in Reservatórios do Nordeste do Brasil: Biodiversidade, Ecologia e Manejo. 

Org. por Moura, A.N., Araújo, E.L., Bittencourt-Oliveira, M.C., Pimentel, M. M.; Albuquerque, U.P. 

Bauru/ SP: Canal6/Recife/ PE: NUPEEA. pp. 283-328. 576p. 

 

BARBOSA, I. M. B. R.; CIRILO, J. A. (2012). “Evolução do estado trófico do reservatório 

Jucazinho, Pernambuco” in Anais do XI Simpósio de Recursos Hidrícos do Nordeste. João Pessoa- 

PB, Nov. 2012 

 

BRASIL. Ministério da Integração Nacional- MIN. Departamento Nacional de Obras Contra as 

Secas- DNOCS. 3ªDiretoria Regional. (1991). Projeto Básico da Barragem Jucazinho: Relatório 

Preliminar. Recife: Geogrupo, 24p. 

 



XII Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste  10 

ESTEVES, F. A. (2011). Fundamentos de limnologia. Rio de Janeiro: Interciência /FINEP. 790p. 

 

PADIAL, P. R.; POMPEO, M.; MOSCHINI-CARLOS, V. (2009). “Heterogeneidade espacial e 

temporal da qualidade da água no reservatório Rio das Pedras (Complexo Billings, São Paulo)”. 

Ambi-Água, v.4, n.3, p. 35-53. 

 

PERNAMBUCO. Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos – SRHE. (2010). Projetec BRLi. 

Plano Hidroambiental da Bacia Hidrográfica do Rio do Capibaribe. TOMO I (vol 1, 2 e 3) e TOMO 

IV. Recife. 

 

PORTELLA, F. H.; ALBUQUERQUE, N. L. (2009) “Reservatório de Jucazinho (Pernambuco-

Brasil), pertencente à bacia do rio Capibaribe” in Anais do XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos 

Hídricos. Campo Grande/MS, Nov. 2009. 

 

SANTOS, Ester Oliveira. (2006) Caracterização, biodegradabilidade e tratabilidade do efluente de 

uma lavanderia industrial. Dissertação (mestrado em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos)- 

Universidade Federal de Pernambuco- CTG- Departamento de Engenharia Civil, Recife. 136f. 

 

SANTOS, E. O.; BRAYNER, F. M. M.; FLORÊNCIO, L. (2003) “Estudos das características dos 

efluentes gerados em lavandeias/tinturarias de jeans na cidade de Toritama- Pernambuco” in Anais 

do XXII Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, 2003, Joinville/SC, Set. 2003. 

 

TUNDISI, J. G.; TUNDISI, T. M. Água no Século XXI: Enfrentando a escassez. 4. Ed. São Carlos: 

Rima. 2011. 256p. 

TUNDISI, J. G.; TUNDISI, T. M. Limnologia. São Paulo: Oficina de Textos, 2008. 631p. 

 

VIDAL, T. F.; NETO, J. C. (2013). “Impacto da estratificação térmica na qualidade da água de 

reservatório do Semiárido” in Anais do XX Simpósio de Brasileiro de Recursos Hídricos, Bento 

Gonçalves/RS, Nov. 2013.  

 

APHA-AWWA-WEF. (2005). Standard methods for examination of water and wastewater. 19 ed. 

Washington, D.C. 


