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Resumo - Alterações na precipitação afetam o balanço hídrico dos ecossistemas, podendo acarretar 

em mudanças nas características físicas, químicas e biológicas dos corpos hídricos. Um dos 

principais efeitos da seca é a eutrofização dos mananciais e consiste no enriquecimento das águas 

por nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo, resultando na deterioração da qualidade da água 

dos corpos hídricos lênticos, como lagos e reservatórios. Sendo assim, o presente trabalho tem 

como objetivo avaliar o estado trófico de dois mananciais de abastecimento da região semiárida 

tropical (Boqueirão de Parelhas e Dourado) durante um evento de seca prolongada. Os resultados 

obtidos do IET mostraram que a seca prolongada contribuiu para o aumento do estado trófico dos 

reservatórios analisados. O reservatório Boqueirão de Parelhas passou do estado mesotrófico para 

eutrófico e o reservatório Dourado passou do estado supereutrófico para hipereutrófico. No 

semiárido nordestino, as altas taxas de evaporação, ausência de chuvas e intermitência dos rios 

favorecem a condição eutrófica dos reservatórios utilizados prioritariamente para abastecimento 

humano, ressaltando a importância da existência de políticas de gestão e monitoramento para 

minimizar os riscos da utilização dessa água e garantir minimamente o abastecimento em períodos 

de seca prolongada. 
 

Palavras-Chave – Estiagem; Eutrofização; Regime Hidrológico. 

 

TROPHIC STATE CHANGE OF TWO BRAZILIAN SEMIARID 

RESERVOIRS IN A EXTENDED DROUGHT EVENT  
 

Abstract – Changes in precipitation affect the water balance of ecosystems and could result in 

variation of physical, chemical and biological water characteristics . One of the main effects about 

the drought is the water sources eutrophication and  this is the enrichment of water by nutrients, 

primarily nitrogen and phosphorus, resulting in water quality deterioration of lentic water bodies 

such as lakes and reservoirs. Thus, this study aims to evaluate the trophic state in two supply 

sources of tropical semiarid region (Boqueirão de Parelhas and Dourado) during a extended drought 

event. The results of the IET showed that extended drought contributed to the increase of the 
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trophic state in the analized reservoirs. The Boqueirão de Parelhas reservoir moved from 

mesotrophic to eutrophic state and the Dourado reservoir moved from to supereutrophic to 

hypereutrophic state. In the northeast semiarid, the high evaporation rates, absence of rains and 

intermittent rivers contribute to the eutrophic condition of the reservoirs used primarily for human 

consumption, emphasizing the importance of management and  monitoring policies to minimize the 

risks of using this water and ensure minimally secure suplplies in a extended drought events. 

 

Keywords – Drought; Eutrophication; Hydrological Regime. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

A seca tem efeitos significativos na dinâmica dos ecossistemas aquáticos. Alterações na 

precipitação afetam o balanço hídrico dos ecossistemas [Özen et al. (2010)], podendo acarretar em 

mudanças nas características físicas, químicas e biológicas dos corpos hídricos. Um dos principais 

efeitos da seca é a eutrofização dos mananciais, caracterizada pelo enriquecimento das águas por 

nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo, o que provoca grande crescimento da população de 

plantas aquáticas, resultando na deterioração da qualidade da água dos corpos hídricos lênticos, 

como lagos e reservatórios [Figueirêdo et al. (2007)]. 

No semiárido nordestino, que ocupa 11% do território brasileiro [Lazarro et al. (2003)], os 

reservatórios foram construídos para garantir maior segurança hídrica na região, principalmente nos 

períodos de seca [Rebouças (1997)]. Entretanto, o regime hidrológico regional, caracterizado por 

baixas precipitações anuais e alta evaporação, somado com a intermitência dos rios e usos múltiplos 

da água, causa a diminuição do volume armazenado e aumento da concentração dos nutrientes, 

possuindo forte influência no processo de eutrofização, e, consequentemente, na qualidade da água 

do manancial [Freitas et al. (2011); Bouvy et al. (2000)]. 

Com o objetivo de classificar os corpos d’água em diferentes graus de trofia o Índice do 

Estado Trófico (IET) foi desenvolvido para avaliar a qualidade da água quanto ao enriquecimento 

por nutrientes e seu efeito relacionado ao crescimento excessivo das algas ou ao aumento da 

infestação de macrófitas aquáticas [CETESB (2014)]. 

 

2. OBJETIVO 

O presente trabalho tem como objetivo avaliar o estado trófico de dois mananciais de 

abastecimento da região semiárida tropical durante um evento de seca prolongada. 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Área de Estudo 

Os mananciais de abastecimento Boqueirão de Parelhas e Dourado estão localizados na bacia 

hidrográfica do Rio Piranhas-Açu, sub-bacia do Rio Seridó, na região semiárida do estado do Rio 

Grande do Norte, Nordeste do Brasil. 

O reservatório Boqueirão de Parelhas está situado no município de Parelhas, possui altura 

máxima da barragem de 29 metros e capacidade máxima de acumulação de aproximadamente 

85.012.750 m
3
. Já o reservatório Dourado está situado no município de Currais Novos, possui altura 

máxima da barragem de 14,5 metros e capacidade máxima de acumulação em torno de 10.321.600 
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m³ [SEMARH (2014)]. Ambos são mananciais utilizados para diversos fins, tais como: 

abastecimento humano, dessedentação animal, irrigação e atividade de pesca.  

 

3.2. Parâmetros meteorológicos e morfométricos 

Dados da série histórica de precipitação da região dos mananciais, bem como as precipitações 

mensais foram fornecidos pela Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio Grande do 

Norte (EMPARN). Os volumes armazenados e as suas variações no reservatório ao longo do 

período estudado foram fornecidos pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos 

Hídricos do Rio Grande do Norte (SEMARH). 

 

3.3. Amostragem 

As campanhas de amostragem foram realizadas mensalmente nos dois mananciais, durante o 

período de janeiro de 2012 a novembro de 2013, no ponto mais profundo (P1), próximo à barragem 

e utilizado para captação de água para abastecimento humano. As amostras foram coletadas com o 

auxílio da garrafa de Van Dorn e integradas no epilíminio, e as subamostras foram acondicionadas 

em garrafas de polietileno, previamente lavadas com HCl 10% e água deionizada, e transportadas 

até o laboratório em caixas térmicas com gelo. 

 

3.4. Análise das amostras 

As análises de fósforo total foram realizadas com as amostras brutas através do método 

colorimétrico proposto por Valderrama (1981). Para a análise de clorofila a, as amostras foram 

filtradas em membranas de fibra de vidro (Ø = 47 mm e porosidade = 1,2 μm) e, após extração com 

etanol 95%, tiveram suas concentrações determinadas por colorimetria [Jespersen e Christoffersen 

(1988)]. 

 

3.5. Análise dos dados 

Cálculo do IET (Índice de Estado Trófico) 

Para avaliação do grau de trofia do presente estudo, foi utilizado o método de Carlson (1977) 

modificado por Lamparelli (2004) para reservatórios, utilizando as concentrações, em µg/l, de 

fósforo total (Equação 1) e clorofila a (Equação 2), e calculando o valor do IET (Equação 3)  a 

partir da média dos índices obtidos através das equações 1 e 2. 

IET (PT) = 10x(6-(1,77-0,42x(ln PT)/ln 2))                                                            (1) 

IET (CL) = 10x(6-((0,92-0,34x(ln CL))/ln 2))                                                        (2) 

IET = [ IET ( PT ) + IET ( CL) ] / 2                                                                        (3) 

Por fim, classifica-se o nível trófico do reservatório a partir dos resultados encontrados no 

cálculo do IET (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Classificação trófica - IET 

Estado Trófico Critério PT (µg/l) Chla (µg/l) 

Ultraoligotrófico IET ≤ 47 P ≤ 8 CL ≤ 1,17 

Oligotrófico 47 < IET ≤ 52 8 < P ≤ 19 1,17 < CL ≤ 3,24 
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Mesotrófico 52 < IET ≤ 59 19 < P ≤ 52 3,24 < CL ≤ 11,03 

Eutrófico 59 < IET ≤ 63 52 < P ≤ 120 11,03 < CL ≤ 30,55 

Supereutrófico 63 < IET ≤ 67 120 < P ≤ 233 30,55 < CL ≤ 69,05 

Hipereutrófico IET > 67 233 < P 69,05 < CL 

Fonte: Lamparelli (2004) 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O período de estudo, caracterizado por ser de seca prolongada, foi subdividido em dois 

períodos: (I) ano de 2012 e (II) ano de 2013. No reservatório Boqueirão de Parelhas, os períodos (I) 

e (II) foram caraterizados por chuvas abaixo da média histórica no período chuvoso e período seco 

normal, com presença de chuva atípica em fevereiro e junho de 2012. No reservatório Dourado, os 

períodos (I) e (II) foram caraterizados por chuvas bem abaixo da média histórica no período 

chuvoso e período seco normal. 

Em relação ao volume dos mananciais, Boqueirão de Parelhas passou de 60,66% para 21,72% 

em relação à sua capacidade total de armazenamento. Já Dourado teve seu volume armazenado 

reduzido de 55,51% para 2,20%. 

Os valores de fósforo total e clorofila a aumentaram durante o período de estudo. Em 

Boqueirão de Parelhas, os teores de fósforo total variaram de 12,67 a 34 µg/L, no período de janeiro 

a dezembro de 2012, e de 47,40 para 79,17 µg/L, de janeiro a novembro de 2013, apresentando 

flutuações nos valores com o decorrer dos anos. As concentrações de clorofila a tiveram valores de 

3,77 a 4,45 µg/L nos meses de janeiro e dezembro de 2012, com oscilações em todo o ano. No ano 

seguinte, os valores foram de 10,28 a 58,75 µg/L de janeiro a novembro de 2012. Para o 

reservatório Dourado, as concentrações de fósforo foram de 26 a 211 µg/L de janeiro a dezembro de 

2012, e depois de 157,40 a 443,25 µg/L dos meses de janeiro a novembro de 2013, havendo 

também variações durante esses períodos. Já os teores de clorofila a cresceram de 27,82 para 162,11 

µg/L no ano de 2012 e de 198,08 para 261,39 µg/L de janeiro a novembro de 2013, com flutuações 

no decurso dos meses desses anos. Os resultados obtidos do IET mostraram que a seca prolongada 

contribuiu para o aumento do estado trófico dos reservatórios analisados (Gráfico 1). 

O reservatório Boqueirão de Parelhas passou do estado mesotrófico para eutrófico e o 

reservatório Dourado passou do estado supereutrófico para hipereutrófico. Os fatores hidrológicos e 

climáticos de uma região modificam diretamente os seus ecossistemas aquáticos. No semiárido 

nordestino, as altas taxas de evaporação, ausência de chuvas e intermitência dos rios favorecem a 

condição eutrófica dos reservatórios utilizados prioritariamente para abastecimento humano [Costa 

et al. (2009)].  
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Gráfico 1 – Índice de Estado Trófico (IET) para os reservatórios Boqueirão de Parelhas e Dourado nos anos 

de 2012 e 2013. 

 

Fonte: Os Autores (2014) 

 

Os resultados do estudo confirmaram este comportamento onde estas características 

provocaram grande redução do volume dos dois reservatórios [Alves & Campos (2009)], levando 

ao aumento da concentração dos nutrientes e ao maior teor de clorofila, o que indica um intenso 

crescimento de algas [Santos et al. (2014)].  

Estudos anteriores já chamavam a atenção para as condições eutróficas e eventualmente 

hipereutróficas em muitos dos reservatórios do semiárido do Nordeste, ressaltando a importância da 

existência de políticas de gestão e monitoramento para minimizar os riscos da utilização dessa água 

e garantir minimamente o abastecimento em períodos de seca prolongada [Silva et al. (2011 

ressaltando a importância da existência de políticas de gestão e monitoramento para minimizar os 

riscos da utilização dessa água e garantir minimamente o abastecimento em períodos de seca 

prolongada)]. 

 

5. CONCLUSÕES 

Diante da alteração trófica encontrada no estudo, conclui-se que a seca prolongada 

influenciou diretamente no processo de eutrofização dos mananciais estudados, elevando ainda mais 

o nível trófico durante o período estudado. Isso corrobora o fato de que os fatores presentes nos 

reservatórios do semiárido do Rio Grande do Norte, como grandes períodos de estiagem, alta 

evaporação e longo tempo de residência, levam à concentração de nutrientes nos mananciais e piora 

do grau de eutrofização e qualidade da água dos mesmos [Costa et al, (2009)]. Salienta-se ainda, a 

necessidade urgente de políticas consistentes de recursos hídricos, pois a falta de ações é apontada 

como o principal fator que gera a “crise” de abastecimento nessas regiões [Tundisi (2008)]. 
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