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•Meio Urbano

•Os lançamentos de esgotos 

domésticos e resíduos 

industriais, são os principais 

agentes

•Meio Rural

•Se destacam como 

principais contaminantes, 

os agrotóxicos e 

fertilizantes utilizados nas 

lavouras.

•IMPACTO AMBIENTAL

•ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS BACIAS

•Desmatamento •Erosão •Assoreamento

•+

•Lixo

•+

•Esgoto

•= •Poluição do 

rio

•Barragens

•&

•Espécies 

exóticas

•Conseqüências
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Definição de poluição

“ é uma alteração indesejável nas características

físicas, químicas ou biológicas da atmosfera,

litosfera ou hidrosfera, que cause ou possa causar

prejuízo à saúde, à sobrevivência ou às atividades

dos seres humanos e outras espécies ou ainda

deteriorar materiais. O conceito de poluição deve

estar associado às atividades humanas e suas

intervenções no ambiente”
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O Processo de Poluição das Águas

A poluição das águas é resultado da associação entre os

seguintes fatores:

Usos múltiplos;

Capacidade de dissolver as substâncias com as quais entra em

contato;

Ausência ou ineficácia de sistemas de tratamento de esgotos e

efluentes;

Lançamento indevido ou deliberado de poluentes nos corpos

d’água.

As primeiras preocupações com a poluição das águas 

estavam diretamente associados aos esgotos 

domésticos;

Juntamente com o desenvolvimento industrial outros 

problemas passaram a ser verificados:

Nutrientes;

Metais pesados;

Micropoluentes orgânicos.

Evolução dos Problemas de Poluição das Águas
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A Água para o Desenvolvimento das Atividades Humanas

Abastecimento Humano;

Uso Industrial;

Irrigação;

Aqüicultura;

Geração de Energia Elétrica;

Transporte;

Recreação e paisagismo;

Preservação da Fauna e Flora;

Assimilação e transporte de poluentes.

Abastecimento Humano

É o uso que apresenta prioridade sobre os demais;

A água deve apresentar padrões de qualidade que garantam a proteção

da saúde e o bem estar dos consumidores (Deve ser potável);

Os padrões de qualidade são estabelecidos em norma (Portaria MS n°

518, de 2004);

Cada pessoa necessita, em média, 2,5 L de água por dia, para as

atividades metabólicas;

A média de consumo de água para uso doméstico no estado de São

Paulo é de

aproximadamente 280 L/d.hab;
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Abastecimento Humano

É o uso que apresenta prioridade sobre os demais;

A água deve apresentar padrões de qualidade que garantam a

proteção da saúde e o bem estar dos consumidores (Deve ser

potável);

Os padrões de qualidade são estabelecidos em norma (Portaria

MS n° 518, de 2004);

Cada pessoa necessita, em média, 2,5 L de água por dia, para as

atividades metabólicas;

A média de consumo de água para uso doméstico no estado de

São Paulo é de

aproximadamente 280 L/d.hab;

Uso Industrial

Na indústria a água pode ser utilizada como:

Matéria-prima  a mesma é incorporada ao produto

final;

Indústria de alimentos, bebidas e farmacêutica;

Produto auxiliar  participa no processo de produção

mas não é incorporada ao produto final;

Preparação de reagentes, operações de aquecimento

e resfriamento, lavagem de peças e equipamentos e

fluído de transporte.



•10

Irrigação

Depois do uso para fins potáveis é o mais antigo e

importante uso da água;

O objetivo da irrigação é o de melhorar a produtividade

agrícola;

O volume de água consumido para a irrigação é função da

cultura que se deseja irrigar;

Os padrões de qualidade devem garantir o desenvolvimento

das culturas e a saúde dos agricultores e consumidores;

Em São Paulo o consumo de água para a irrigação é de,

aproximadamente, 575.252 m3/h;

Principais Poluentes e seus Efeitos

Agentes Infecciosos:

Referem-se aos organismos patogênicos capazes de provocar

doenças;

Estes organismos atingem os corpos d’água por meio dos esgotos,

ou então, águas de drenagem;

Os agentes infecciosos incluem:

Vírus, bactérias e protozoários.

A contaminação do Homem pode se dar de duas maneiras distintas:

Ingestão ou uso de água contaminada;

Transmissão por vetores.
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Principais Poluentes e seus Efeitos

Substâncias Consumidoras de Oxigênio:

São compostos orgânicos biodegradáveis que atingem os corpos d’água,

principalmente pelo lançamento de esgotos domésticos;

Havendo oxigênio dissolvido no corpo receptor as bactérias aeróbias irão

degradar a matéria orgânica;

Se a quantidade de matéria orgânica exigir uma demanda de oxigênio maior

que a capacidade de reposição haverá o esgotamento do oxigênio;

Como resultado da redução do oxigênio ocorrerá a morte dos organismos

aquáticos que dependem do mesmo;

Neste caso o sistema pode se tornar anaeróbio, resultando na liberação de

gases como metano e sulfídrico, este responsável pelo odor desagradável.

Principais Poluentes e seus Efeitos

Nutrientes:

Nutrientes são os compostos utilizados no processo de crescimento

das plantas terrestres e aquáticas;

Os nutrientes que despertam maior interesse são o nitrogênio e,

principalmente, o fósforo;

No meio aquático eles conduzem à proliferação das plantas aquáticas

(eutrofização);

A eutrofização pode comprometer o uso da água para consumo,

recreação, pesca, etc.;

Com o aumento da biomassa no sistema aquático pode ocorrer a

redução da concentração de oxigênio dissolvido.
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RESOLUÇÃO No 357, DE 17 DE MARÇO DE 2005

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE -

CONAMA

Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e

diretrizes ambientais para o seu enquadramento,

bem como estabelece as condições e padrões de

lançamento de efluentes, e dá outras providências.

Classificação das águas doces

Atualmente os corpos d’água no Brasil são

classificados de acordo com a resolução

nº357 de 17 março de 2005 (BRASIL, 2005)

podendo apresentar 4 classes de qualidade

baseadas em parâmetros indicadores de

qualidade da água, assim quanto ao uso ao

qual se destina
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Valores Máximos Permitidos parâmetros físicos, 
químicos e microbiológicos CONAMA 357

Parâmetros Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4

Turbidez 40 100 100 >100

pH 6 a 9 6 a 9 6 a 9 6 a 9

Sólidos Totais 500 500 500 500

OD mg/L 6 5 4 2

P Total 0,025 0,05 0,15 >0,15

Fluoretos 1,4 1,4 1,4 1,4

DBO 3 5 10 >10

Clorofila ug/L 10 30 60 >60

Coliformes 

Termotolerantes 

NMP?100 mL

100 mil 4 mil >4mil

Variáveis Indicadoras da Qualidade das Águas

As variáveis indicadoras da qualidade da água são 

necessárias pois:

Ela em capacidade de dissolver as substâncias com as 

quais entra em contato;

Para cada uso específico da água, é necessário que 

esta atenda a determinados requisitos de qualidade.

Assim sendo forma definidos uma série de indicadores 

para definir a sua qualidade.
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Indicadores Físicos

Cor característica resultante da presença de substâncias

dissolvidas na água, na maioria dos casos orgânicas;

Turbidez  refere-se a capacidade de desviar os raios

luminosos, que é devida à presença de material em

suspensão na água, partículas finamente divididas, colóides

ou organismo microscópicos;

Sabor e Odor  são associados à presença de poluentes

industriais ou outras substâncias indesejáveis.

Indicadores Químicos

São resultantes da presença de substâncias químicas

dissolvidas, que só podem ser quantificadas por

métodos analíticos específicos;

Dentre os principais parâmetros considerados para a

qualidade da água destacam-se:

Salinidade, dureza, alcalinidade, corrosividade,

compostos orgânicos e inorgânicos e Radioatividade.



•15

Indicadores Biológicos

Referem-se aos organismos que podem ser encontrados

na água, sejam os naturalmente encontrados, ou aqueles

introduzidos;

Dentre os organismos que podem ser encontrados na

água destacam-se:

Algas  tem papel fundamental no equilíbrio do meio

aquático, mas também podem trazer problemas;

Microrganismos patogênicos  introduzidos na água

juntamente com material fecal.

•METODOLOGIA

•INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS:

•UTILIZANDO A RESOLUÇÃO Nº 357 DE 17 DE MARÇO DE 2005 

DO CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – CONAMA.

•CLASSE ESPECIAL

•CLASSE 1

•CLASSE 2

•CLASSE 3

•CLASSE 4
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Parâmetros de qualidade da água

A qualidade da água é avaliada de acordo com a

concentração de substâncias denominados parâmetros de

qualidade de água. As concentrações destes parâmetros

são importantes para a caracterização da água frente aos

usos a que ela se destina. Por exemplo, para ser bebida a

água não pode ter uma concentração excessiva de sais.

Massa, concentração e fluxo

Aspectos fundamentais da qualidade da água são, 

normalmente, apresentados em termos de concentração de 

substâncias na água. A concentração é expressa como a 

massa da substância por volume de água, em mg.l-1, ou 

g.m-3. 

Por exemplo, ao acrescentar e dissolver 12 mg de sal em 

um litro de água pura, obtém-se água com uma 

concentração de 12 mg.l-1 de sal.
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Autodepuração

A introdução de matéria orgânica em um corpo d'agua

resulta, indiretamente, no consumo de oxigênio dissolvido.

Tal se deve aos processos de estabilização da matéria

orgânica realizados pelas bactérias decompositoras, as

quais utilizam o oxigênio disponível no meio líquido para a

sua respiração. O decréscimo da concentração de oxigênio

dissolvido tem diversas implicações do ponto de vista

ambiental, constituindo-se, como já dito, em um dos

principais problemas de poluição das águas em nosso meio.

•VON SPERLING, M.

Autodepuração
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Autodepuração

Após o lançamento dos esgotos, o curso d’água poderá se

recuperar por mecanismos puramente naturais,

constituindo o fenômeno da autodepuração.

•distância

•COD

•Lançamento de esgoto com DBO

Fitoplâncton

Físicos Químicos Biológicos

Clima
Regime 

hidrológico

Bacia e fluxo

do rio

Estrutura

trófica

Pulsos

Climatológicos Hidrológicos
Tempo

de retenção
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EUTROFIZAÇÃO

•Aumento da concentração de nutrientes 

(fósforo e nitrogênio) nos ecossistemas 

aquáticos

EUTROFIZAÇÃO 

Fatores de influência

Aumento de carga de nutrientes nas águas por meio da alteração nos

mananciais (remoção de florestas, desenvolvimento agrícola e industrial,

além da urbanização)

Fatores que modulam os impactos gerados pelo aumento da carga de

nutrientes:

estrutura da rede alimentar

trocas entre os sedimentos e a água

forma e profundidade da bacia

movimentos da água dos reservatórios

condições climáticas e hidrológicas
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EUTROFIZAÇÃO 

Conseqüências

Uma das conseqüências do processo de eutrofização é a

floração de algas tóxicas (cianobactérias), prejudicando a

qualidade das águas, geração de energia e atividades de

lazer.

As toxinas presentes na água são provenientes das células

das cianobactérias após sua decomposição. Em alguns

casos, essas toxinas podem estar presentes na água após

os tratamentos de água bruta, o que pode agravar seus

efeitos crônicos.

Massa, concentração e fluxo

Aspectos fundamentais da qualidade da água são,

normalmente, apresentados em termos de

concentração de substâncias na água. A

concentração é expressa como a massa da

substância por volume de água, em mg.l-1, ou g.m-3.

Por exemplo, ao acrescentar e dissolver 12 mg de sal

em um litro de água pura, obtém-se água com uma

concentração de 12 mg.l-1 de sal.
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Processo de eutrofização de um lago ou 

reservatório

•Von Sperling, 

1996.

•Von Sperling, 

1996.
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•Von Sperling, 

1996.

Coeficientes de exportação

Uso da terra Fósforo Total

g/m²/ano

Nitrogênio Total

g/m²/ano

Urbano 0,1 0,5

Agrícola 0,05 0,5

Florestal 0,01 0,03

Seres vivos Fósforo Total

g/ser vivo/ano

Pessoa 1.000

Bovino 7.000

Porco e ovino 3.000

Cavalo 4.500

Aves 300

•Relatório 

CEPIS

•Cartagnino, 

1982.
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Oligotrófico – baixa concentração 

de nutrientes e produtividade; 

usualmente alta claridade

Mesotrófico – moderada 

concentração de nutrientes, 

produtividade e claridade

Eutrófico – alta concentração de 

nutrientes e produtividade; baixa 

claridade

EUTROFIZAÇÃO - Níveis de trofia

Eutrofização cultural

• Esta mudança no tempo no estado trófico pode ser verdade para

alguns lagos, mas alguns já são produtivos naturalmente.

• Mas o ser humano tem alterado a produtividade dos corpos de água 

• No final do século 19 e início do século 20 , tornou-se claro que alguns 

lagos estavam tornando-se eutróficos mais rápido do que originalmente 

previsto

• Lagos que tinham sido historicamente claros, estavam desenvolvendo 

grandes florações de algas e peixes estavam morrendo

• Eutrofização Cultural— Aumento na biomassa fitoplanctônica devido  

ao aumento da entrada de nutrientes (P) causada pelo homem
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Eutrofização – natural vs cultural

Sedimentação natural 

por sedimentos minerais 

e orgânicos – levando a 

diminuição do Volume e 

a uma relação elevada 

AB:A0 e A0:V 

Conversão de lago para 
pântano

Escala de tempo > 103

anos

Irreversível

Causado pelo homem 
pela entrada excessiva 
de nutrientes e o manejo 
pobre das práticas de 
uso do solo

Qualidade da água 
degradada; perda dos 
usos benéficos

Escala de tempo < 
décadas

Reversível

We have already talked aboutConceitos básicos

A produtividade de um lago, indicada pela produção de biomassa algal, é 

uma classificação muito utilizada na análise da qualidade de água

oligotrófico vs. Eutrófico

claro vs. Verde
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Eutrofização – Excesso de fertilidade (nutrientes) 
levando a um excessivo crescimento algal 

Lago ELA 226

D. Schindler 1974

Oligotrófico

Eutrófico
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• Excesso de algas: escumas, 

cianobactérias tóxicas,gosto / 

odor / cheiro

• Excesso de macrófitas 

flutuantes; favorecimento de 

espécies exóticas; 

desestabilização dos sedimentos

• Perda de claridade 

(prof.Secchi); perda estética; 

Eutrofização - Impactos sobre a qualidade 
da água (alguns deles)

• Depleção de O2; 

perda de habitats 

de peixes

• impacto na pesca 

• perda de macrófitas nativas por 

sombreamento causado pelo 

excesso de algas; perda de habitats 

de aves aquáticas; redução da linha da 

costa / aumento da erosão

• Baixa concentração  O2 no 

fundo:aumento da concentração de 

nutrientes  

Eutrofização - Impactos sobre a qualidade 
da água (alguns mais)
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Prof.  5 m & secchi  >5 m

Transparência da água – claro vs turvo

Water transparency – clear vs turbid state -2Transparência da água – claro vs turvo
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•METODOLOGIA

•COLETAS E ANÁLISES DAS AMOSTRAS:

•Algumas variáveis a serem estudadas

•Coliformes Termotolerantes

•Fosfato Total •Nitrogênio Amoniacal•Nitrato

•pH

•Turbidez•Sólidos Totais Dissolvidos

•Demanda Bioquímica de Oxigênio•Oxigênio Dissolvido

•Temperatura Água
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Fontes pontuais de poluição

Efluentes 
domésticos

Efluentes 
industriais

Fontes pontuais de poluição
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Fontes pontuais de poluição

Efluentes 
provenientes de 

criatórios intensivos

Poluição difusa: água de chuva urbana

http://www.lanl.gov/orgs/pa/News/ParkingClosed.jpg

http://www.planthealth.gov.mt/pest03.JPG

http://lakeaccess.org/la
kedata/lawnfertilizer/st
udydesign.htm

http://www.mqtinfo.org/media/planningeduc/runoff_1.jpg

De ruas, jardins, 
prédios e construções

Graxa, sais, 
excrementos animais, 
nutrientes, sedimentos

http://www.liveexportshame.com/images/cormo_sheep_ertitrea_eating.jpg
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Nutrientes, sedimentos, pesticidas, herbicidas

http://www.usda.gov/oc/photo/b93c3671.jpg

http://biology.usgs.gov/s+t/SNT/images/wu108f08.jpghttp://www.ers.usda.gov/Briefing/biotechnology/Images/b94c3886.jpg

http://www.iird.vic.gov.au/Web/ORR/ORR.nsf/ImageLooku

p/Graphics4/$file/spraying.gif

Poluição difusa: fonte agrícola

Sistema natural
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Efluentes domésticos

Fitoplâncton = algas flutuantes

Nutriente limitante
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A decomposição do fitoplâncton consome oxigênio

O2

decomposição

O2

Poluição orgânica
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Estado trófico 

•O índice de estado trófico de Carlson (ITC) – mais amplamente 

utilizado

• baseado  nas transformações log dos valores de Secchi 

(transparência da água), clor-a (biomassa algal) e fósforo 

total (PT) da zona eufótica

Oligotrófico Mesotrófico Eutrófico Hipereutrófico



•35

Variação mensal do estado trófico da Lagoa do Nado segundo o IET de Carlson 

(1977) para o fósforo total e clorofila-a.
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Resposta do hipolímnio ao aumento da produtividade

Estado trófico O2 PO4
-3 NH4

+ H2S
Fe+2

(ferroso)

Oligotrófico
Alta

(maioria)
Baixa Baixa Ausente Ausente

Mesotrófico
Baixa 
anoxia 
parcial

Baixa 

Alta se 
anóxico

Moderado 
alto se 

anóxico
Ausente

Presente 
se 

anóxico

Eutrófico Anóxico Alta Alta Alta Alta
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Florações de cianobactérias – problema 

constante

Abastecimento público no Brasil:

• Reservatórios – principais capitais

• Rios

• Lagos/ lagoas

• Águas subterrâneas 

Eutrofização e as cianobactérias

decréscimo da diversidade do 

fitoplâncton

Aumento da eutrofização nos 

ambientes aquáticos

maior ocorrência de florações 

de cianobactérias
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Outras condições importantes 

para o surgimento de florações:

• Tempo de retenção da água

• Estratificação da coluna d’água

• Temperatura

Florações de 

cianobactérias 

em águas de 

abastecimento 

público
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Reservatório da Pampulha – BH/MG

•Fonte: http://www.icb.ufmg.br/~rmpc/

INDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA

O INDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA (IQA) FOI CRIADO PELA

NATIONAL SANITATION FUNDATION COM O OBETIVO DE

DESENVOLVER UM INDICADOR QUE, POR MEIO DE RESULTADOS

DE ANÁLISE DE CARACTERÍSTICAS FISICAS, QUIMICAS E

BIOLÓGICAS, PUDESSE FORNECER UM BALIZADOR DE

QUALIDADE DAS ÁGUAS DE UM CORPO HÍDRICO.

UTILIZOU UMA METODOLOGIA DENOMINADA DELPHI

DESENVOLVIDA NA DÉCADA DE 50.

CONSISTE NA APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS A UM GRUPO DE

ESPECIALISTAS, ASSEGURANDO O ANONIMATO, COM O OBJETIVO

DE DEFINIR PONTOS E ESTRATÉGIAS CONSENSUAIS SOBRE

DIVERSOS TEMAS.



•39

O cálculo é feito pela fórmula:

Onde:

IQA = índice de qualidade da água

qi = valor de parâmetro

wi = peso atribuido a cada parâmetro

N = número de parãmetros avaliados

N

i

w

i
iqIQA

1

Índice de Qualidade da Água (IQA)

Este índice foi adaptado pela CETESB a partir

de um estudo realizado em 1970 pela "National

Sanitation Foundation" dos Estados Unidos.

Os nove parâmetro são: Oxigênio dissolvido,

Temperatura, Coliformes Termotolerantes, pH,

DBO, Nitrogênio Total, Fósforo, Turbidez,

Resíduo Total.
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INDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA

PARÂMETRO IQA(%)

OXIGÊNIO DISSOLVIDO (OD) 17

COLIFORMES FECAIS (Ec) 15

pH 12

DBO 10

NITROGÊNIO TOTAL 10

FÓSFORO TOTAL 10

TEMPERATURA 10

TURBIDEZ 8

SÓLIDOS TOTAIS 8

INDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA

POSTERIORMENTE, EVOLUIU 
PARA A FORMA DE UM 
PRODUTÓRIO:

IQA = = ∏qi
wi

TABELA DE CLASSIFICAÇÃO:

NÍVEL DE QUALIDADE INTERVALO DO IQA COR DE REFERÊNCIA

Ótima 79<IQA≤100 Azul

Boa 51 < IQA ≤79 Verde

Aceitável 36 < IQA ≤ 51 Amarelo

Ruim 19 < IQA ≤ 36 Vermelho

Péssima IQA ≤ 19 Marron
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OXIGÊNIO DISSOLVIDO

•A eutrofização dos corpos d’água é um dos grandes
problemas de qualidade da água do país, ao provocar o
crescimento excessivo das plantas aquáticas, o qual
compromete os usos da água. É também um problema
mundial e representa uma ameaça à saúde pública e aos usos
múltiplos dos recursos hídricos, provocando perdas
econômicas significativas (UNEP-IETC, 2001).

O Índice do Estado Trófico tem por finalidade classificar
corpos d’água em diferentes graus de trofia, ou seja, avalia 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.

•

•Índice de Estado Trófico (IET)
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•Índice de Estado Trófico (IET)

•Fontes: CETESB, 2008; LAMPARELLI, 2004

•Classes de nível de 

eutrofização

• Fonte: www.sabesp.com.br
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•Índice de Estado Trófico (Índice de Carlson).

•www.cetesb.sp.gov.br

•Emissões de Gases 
de Efeito Estufa em 

Reservatórios de 
Centrais Hidrelétricas 

•Projeto Estratégico 
P&D ANEEL das 

Empresas Eletrobras

•Emissões de Gases 
de Efeito Estufa em 

Reservatórios de 
Centrais Hidrelétricas 

•Projeto Estratégico 
P&D ANEEL das 

Empresas Eletrobras
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•Reservatórios de hidroelétricas são sistemas aquáticos

artificiais, que têm sido identificados como potenciais fontes de

gases de efeito estufa (GEE) para a atmosfera (Rudd et al. 1993;

St Louis et al. 2000).

•A idéia original apresentando as hidroelétricas como fontes

limpas de energia foi contestada de maneira veemente no início

da década passada (Kelly et al. 1994; Rudd et al. 1993).

•Recentemente, a discussão retomou força e o papel dos

reservatórios hidroelétricos para a emissão global de carbono

para a atmosfera voltou a ser debatido (Giles 2006; Rosa et al.

2004).

•Do ponto de vista ecológico, a decomposição da biomassa inundada

representa a principal fonte de emissão de gases nos primeiros anos

de operação da usina (Abril et al. 2005; Galy-Lacaux et al. 1999;

Tremblay et al. 2004).

•O processo de enchimento destes sistemas está associado a altas

taxas de atividade bacteriana e produção de gases de efeito estufa

(Galy-Lacaux et al. 1999).

•A atividade bacteriana decompõe a fração orgânica do carbono,

convertendo-a para formas inorgânicas e dissolvidas, como dióxido

de carbono (CO2) e metano (CH4).
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•Nos primeiros dez anos grande parte da biomassa

inundada é decomposta (Roland, et al 2009).

•Posteriormente a essa "lavagem" do carbono orgânico

inundado, o metabolismo dos reservatórios passa a ser

dirigido por fontes alóctones de carbono (originado na

bacia e carreado pelos rios e por águas superficiais

periféricas - "runoff") e fixação pela produção primária.

•Níveis baixos de oxigênio nas camadas profundas

próximas ao sedimento favorece a geração de metano

(Lima 2005; Utsumi et al. 1998a).

•A superfície dos reservatórios é responsável pelas

principais trocas gasosas com a atmosfera (Abril et al.

2005), porém, emissões significativas podem acontecer

após a passagem da água pelas turbinas (Kemenes et al.

2007; Roehm and Tremblay 2006).
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•Parte do estoque de metano dissolvido na água pode

ainda ser oxidado na coluna da água e emitido como CO2

(Guerin and Abril 2007; Tremblay et al. 2004; Utsumi et al.

1998b).

•Os gases produzidos nos reservatórios podem ser

estocados permanentemente no sedimento destes

sistemas. Estimativas recentes sugerem que os

sedimentos dos reservatórios estocam mais carbono do

que todos os lagos naturais combinados (Cole et al. 2007;

Downing et al. 2008).

•Balanço de Carbono em Reservatórios
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•Balanço de Carbono em Reservatórios

•Entradas e saídas de carbono em reservatório, esse representado 

como retângulo de linhas mais grossas. (Fonte: Relatório COPPE para 

o Projeto Balanço de Carbono - Reservatórios de Furnas )

• O INPE instalará e operará em cada um dos 8 reservatórios já estabelecidos

uma plataforma de monitoramento SIMA.

•
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• O sistema de medição automática permitirá monitorar temperatura da água,

pH e turbidez, oxigênio e CO2 dissolvidos, condutividade, nitrato, amônia,

profundidade relativa, temperatura do ar, pressão atmosférica, radiação

solar, direção e intensidade do vento, direção e intensidade da corrente e,

profundidade relativa.
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•

•SATÉLITES 

BRASILEIROS

•SIMA

•Usuários

•Usuários

•INPE

•Os dados coletados em intervalo de

tempo pré-programado são

transmitidos via satélite.
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DIRETRIZES PARA O GERENCIAMENTO DA 

EUTROFIZAÇÃO

Uma forma eficaz de enfrentar o problema da

eutrofização é a implementação de programas de

gerenciamento integrado, atacar uma única fonte não

resolveria o problema da eutrofização.

Identificar a procedência da eutrofização e das fontes

difusas e pontuais (Chapman, 1992);

Realizar balanços de massa (entradas e saídas) de

nutrientes para lagos, represas ou rios (Vollenweider &

Kerekes, 1981); Identificar o estado trófico do

ecossistema aquático em função de N, P e clorofila a

(oligotrófico a eutrófico);

Criar cenários que possibilitem a avaliação e a

progressão do estado trófico em função de futuros

impactos (Vollenweider, 1987);

DIRETRIZES PARA O GERENCIAMENTO DA 

EUTROFIZAÇÃO
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• O monitoramento das condições químicas, físicas 

e biológicas da água deve ser em paralelo ao 

monitoramento hidrológico. 

• O monitoramento biológico deve contemplar:

–classificação das algas 

–flutuações das espécies no espaço e no tempo

–identificação das épocas favoráveis aos 

florescimentos de algas

–concentração de toxinas na água.

DIRETRIZES PARA O GERENCIAMENTO DA 

EUTROFIZAÇÃO

ANÁLISE ESPAÇO TEMPORAL DOS DADOS

•DIRETRIZES PARA O GERENCIAMENTO DA 

EUTROFIZAÇÃO



•51

Evolução espaço-temporal

•Transparência

Evolução espaço-temporal

•Transparência
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Evolução espaço-temporal

•Transparência

Evolução espaço-temporal

•Transparência
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Evolução espaço-temporal

•Transparência

Evolução espaço-temporal

•Clorofila a
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Evolução espaço-temporal

•Clorofila a

Evolução espaço-temporal

•Clorofila a
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Evolução espaço-temporal

•Clorofila a

Evolução espaço-temporal

•Clorofila a
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Evolução espaço-temporal

•Clorofila a

Evolução espaço-temporal

•Clorofila a
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Evolução espaço-temporal

•Clorofila a

Evolução espaço-temporal

•Clorofila a
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Evolução espaço-temporal

•Clorofila a

•Out. 

09

•Mar. 10

•Rio Ingaí
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Análises da águas do reservatório - CSS

•Período húmedo

•Octubre a Marzo

•Período Seco

•Abril a Septiembre

•Período húmedo

•Octubre a Marzo

•Período Seco

•Abril a Septiembre

Análises da águas do reservatório - SEC
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•Período húmedo

•Octubre a Marzo

•Período Seco

•Abril a Septiembre

Análises da águas do reservatório - Turb

•Período húmedo

•Octubre a Marzo

•Período Seco

•Abril a Septiembre

•Análises da águas do reservatório - Temp
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•Período húmedo

•Octubre a Marzo

•Período Seco

•Abril a Septiembre

•Análises da águas do reservatório - pH

•Período húmedo

•Octubre a Marzo

•Período Seco

•Abril a Septiembre

•Análises da águas do reservatório - CE
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•Período húmedo

•Octubre a Marzo

•Período Seco

•Abril a Septiembre

•Análises da águas do reservatório - TDS

•Período húmedo

•Octubre a Marzo

•Período Seco

•Abril a Septiembre

•Análises da águas do reservatório - NaCl
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•Período húmedo

•Octubre a Marzo

•Período Seco

•Abril a Septiembre

•Análises da águas do reservatório - Res

•Análises das águas no reservatório 

•Clorofila_a •Fósforo
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•Esteves, F. A. 1988. Fundamentos de Limnologia. Editora Interciência/Finep.

•Retirada seletiva de massa de água.

•Objetivo: Fazer com que o aporte de O2

seja maior que o seu consumo.

•* Maior eficiência em lagos profundos –

aeração do hipolímnio / Para lagos de

profundidade menor que 7 metros: aeração

da coluna d’água.

•* Tempo médio de atividade para

apresentar resultados: 6 meses (partindo-

•Aeração:
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•Retirada do sedimento.

•(principal pool de nutrientes de ecossistemas aquáticos). 

•Esteves, F. A. 1988. Fundamentos de Limnologia. Editora Interciência/Finep.

•Dragagem

•Preço do serviço

•Tratamento / Destino do sedimento.
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•http://openlearn.open.ac.uk

•http://openlearn.open.ac.uk

•Fitoplâncton / macrófitas.

•Predominância: gramíneas.

•Capacidade operacional: 7,8 m3.h-1.
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•Colonização com peixes e 

retirada para consumo / controle 

(desde que a água não esteja 

contaminada).

Qual o melhor método para 

realizar o estudo das águas ?


