Capítulo 1

Introdução
Reservatórios – lagos feitos pelo homem – merecem esta designação porque são lagos
artificiais criados pelo homem para atender a finalidades específicas. Sua criação torna os
reservatórios diferentes dos lagos de muitas maneiras, logo, diversos aspectos relativos a seu
gerenciamento são diferentes. Eles são lagos porque podem ser descritos como um volume de
água, com composição específica, contendo várias formas de vida. Entretanto, lagos naturais
preenchem depressões naturais, enquanto reservatórios normalmente enchem vales de rios
barrados. Semelhante aos lagos, os reservatórios são variáveis; não apresentam uniformidade
de localização, tamanho ou forma. A natureza foi tão criativa quando da formação dos lagos
quanto os homens quando da construção dos reservatórios.

1.1		 Importância dos Reservatórios e Problemas de
Seu Gerenciamento

Uma razão para as diferenças entre os reservatórios são os muitos objetivos para os quais eles
têm sido construídos. Como esperado, e posteriormente será demonstrado, há correspondência
entre as características do reservatório e seus usos. Há “lagos” tão pequenos que têm extensão
de poucos metros, e também há “reservatórios” na cobertura de casas do mesmo tamanho.
Entretanto, o discutido aqui não inclui esses pequenos corpos hídricos; serão considerados
reservatórios aqueles com uma altura de barramento de pelo menos 15 m (e com qualquer
volume), ou com uma altura mínima de 10 m, porém com um volume de pelo menos 1 × 106
m3. Muitos aspectos dos reservatórios diferem dos lagos somente quantitativamente, outros
qualitativamente. Diferenças quantitativas cobrem características que ambos possuem, porém
com “médias” diferentes nesses dois tipos de corpos hídricos. Quando dizemos “em média”
significa que algumas dessas características quantitativas se sobrepõem nos dois casos até
determinado ponto, já que a variabilidade dos lagos naturais e artificiais é bastante grande.
Por exemplo, podemos determinar o tempo teórico de retenção para ambos os corpos hídricos,
ou seja, o tempo necessário ao “enchimento” do lago ou do reservatório com as vazões a eles
afluentes. Esse valor é muito menor para os reservatórios que para os lagos. Por outro lado,
há lagos alimentados por rios de grande porte e apresentando fluxo longitudinal, ou seja, eles
apresentam tempos de retenção relativamente breves. Também há reservatórios relativamente
grandes ao longo de rios pequenos, levando anos para serem enchidos. Diferenças qualitativas
entre reservatórios e lagos podem ser distinguidas por outros aspectos. Diferenças qualitativas
referem-se às características dos reservatórios que os lagos não possuem, e vice-versa. Um
exemplo de diferença qualitativa é a localização das profundidades máximas: a profundidade
máxima em lagos geralmente tem localização central, enquanto nos reservatórios ela se situa
próxima do seu fim. As mais importantes diferenças qualitativa e quantitativa entre ambos
encontram-se resumidas na Tabela 1.1. Alguns lagos naturais foram transformados em reservatórios com aumento de seu volume por meio de barragens; estes chamam-se lagos barrados
1
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Capítulo 2

Aspectos e Abordagens para o
Gerenciamento da Qualidade da Água
Este capítulo destina-se aos gerentes regionais e aos dirigentes encarregados das decisões
referentes a problemas de abastecimento de água para o consumo humano, recreação, pesca
ou outros envolvendo o uso múltiplo de reservatórios. Os autores gostariam de discutir os
conceitos básicos de gerenciamento da qualidade da água de reservatórios enfatizando a
importância desses princípios. Também discutir as diferenças entre as soluções corretivas de
curto prazo, as quais diminuem imediatamente as dificuldades e aquelas de longo prazo, que
buscam eliminar a ocorrência de futuros problemas. O desenvolvimento sustentado e abordagens inovadoras podem permitir que se obtenham sucessos a longo prazo.

2.1		 O Que o Gerente Deve Levar em Consideração

O gerenciamento dos recursos hídricos é um componente indispensável de um gerenciamento
regional inteligente; um elemento que integra o gerenciamento dos recursos hídricos é aquele
que visa a qualidade da água dos reservatórios. E isso não constitui uma tarefa simples, já
que os problemas que comumente ocorrem contemplam sistemas biológicos complexos. Os
problemas de qualidade da água são influenciados pela interação extensiva que acontece entre
os componentes de dentro e de fora do sistema hídrico (Figura 2.1). Isto lembra a necessidade
de considerar muitos componentes simultaneamente. A seguir especificam-se as categorias
que devem ser consideradas, ou seja, tópicos gerais, atividades existentes dentro das bacias
hidrográficas, aspectos técnicos do reservatório e os aspectos qualitativos das águas.
Problemas complexos necessitam de métodos correspondentes no seu manejo. A análise de sistemas e modelagens matemáticas são abordagens capazes de oferecer ajuda nessas
condições. Para reservatórios, essas técnicas encontram-se discutidas no Capítulo 4.1, e outros
detalhes podem ser vistos no Capítulo 14.
Os itens mais importantes de um gerenciamento podem ser resumidos, como a seguir:







Freqüentemente o problema a ser solucionado relaciona-se com outros, e negligenciar
essas inter-relações significaria criar novos e inesperados problemas.
As soluções devem estar desenvolvidas preliminarmente à manifestação do problema.
Planejar o futuro é um passo importante na direção do sucesso.
Decisões políticas induzindo soluções de curto prazo são menos eficientes e menos
apreciadas pelo povo que aquelas de longo prazo.
Nossa responsabilidade perante nossos filhos e netos impõem uma especial atenção
no referente a um desenvolvimento sustentável.
Sempre podem surgir novos problemas, graças ao crescimento das atividades
econômicas. Assim sendo, previsões adequadas podem mitigar ou eliminar os mesmos.
É fundamental tecer considerações sobre aspectos biogeofísicos, econômicos e sociais.
13
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Os custos de gerenciamento da totalidade do reservatório e das áreas de bacias
hidrográficas devem ser considerados preliminarmente a escolha da melhor solução.
É interessante estabelecer parcerias com a indústria, comércio, universidades e
organizações locais, no sentido de criar uma compreensão pública da situação.
Estudos de Impacto Ambiental são ferramentas úteis para a tomada de decisões
no referente a novos projetos ou alterações de características nos projetos já
existentes.
O monitoramento é uma ferramenta importante para tomadas de decisão. Entretanto,
ele deve ser cuidadosamente projetado para atender necessidades específicas, devendo
também incluir métodos para avaliação dos dados coletados.
Engenheiros especializados em qualidade da água devem ser consultados quando
ocorrerem problemas imediatos ou para outros de longo prazo; problemas envolvendo
desenvolvimento sustentado serão beneficiados quando tratados pelas perspectivas
dos limnologistas.
A disponibilidade de água e sua qualidade podem limitar o desenvolvimento
econômico. Assim sendo, dentro do território, deve-se prevenir perdas hídricas e
providenciar mecanismos e procedimentos para economia de água nos sistemas de
distribuição.
Quantidade e qualidade da água estão relacionadas. A redução no volume hídrico
acarreta a deterioração de sua qualidade, assim sendo, espera-se maiores dificuldades
em épocas secas.
Estado (governo)
Clima socioeconômico
Indústria

Florestas

Precipitação
Florestas

Indústria
Lago

Agricultura

Cidades

Agricultura
Internacional
(mundo)

Figura 2.1




Cidades
Bacia hidrográfica
Efeito direto
Retroalimentação

Relação entre o sistema hídrico e sua vizinhança.

Os problemas de qualidade da água são determinados em grande parte pelas atividades
existentes nas bacias hidrográficas. Focos de poluição claramente detectáveis
(pontuais) devem ser monitorados, porém certas vezes eles podem ser ultrapassados
em importância pela poluição difusa, não pontual, tais como a agricultura, erosão
etc.
A maioria dos reservatórios é ou torna-se de uso múltiplo, o que cria bases para
conflitos entre grupos diferentes de usuários. A resolução desses conflitos pode ser
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Capítulo 3

Aspectos Técnicos da Construção
de Reservatórios
3.1		 Tipos de Utilização dos Reservatórios

A maioria dos reservatórios foi construída com uma finalidade única. Antigamente cons
truíam-se reservatórios ao lado dos rios. Após o preparo do local desejado, era escavado um
canal a partir do rio para inundar a área. Sob a ótica de gerenciamento da qualidade da água,
esses “polders” são sensivelmente diferentes da maioria dos reservatórios atuais, formada em
rios barrados. Neste livro não serão enfatizadas características dos primeiros, mas sim dos
últimos. Historicamente os reservatórios foram construídos para irrigação. Mais recentemente, os primeiros reservatórios foram construídos para prevenção de cheias e, posteriormente,
para outros usos, incluindo-se o aumento das vazões para irrigação de lavouras situadas a
jusante, navegação, abastecimento de água potável, pesca, abastecimento hídrico industrial
e, mais recentemente, geração de energia elétrica e recreação. Os recursos pesqueiros são um
bio-produto introduzido em regiões temperadas para fins de recreação e, nos trópicos, para
a produção de alimentos. Com o tempo, a maioria dos reservatórios acabou servindo para
funções secundárias.
O armazenamento de determinada quantidade de água representa normalmente o
interesse primário do gerente do reservatório. Com o aumento da degradação ambiental e
o uso múltiplo dos reservatórios, os assuntos relativos à qualidade da água desses sistemas
tornaram-se matéria de grande preocupação. Para o abastecimento de água potável têm-se as
mais exigentes restrições de qualidade da água. Além disso, alguns processos técnicos necessitam que as águas obedeçam a determinados parâmetros qualitativos. Peixes não podem
se desenvolver e servir de alimento para os seres humanos em águas fortemente poluídas. As
atividades de recreio, outro tipo ancestral de uso, também necessitam de águas relativamente
limpas.
Os dois aspectos, quantitativo e qualitativo, estão interligados. Não podemos utilizar
mais água do que o volume disponível, e níveis baixos causam a deterioração da qualidade da
água. Essa relação representa um problema típico dos reservatórios, sendo fonte de inúmeros
problemas para seu gerenciamento. Também são tópicos de interesse possíveis danos ao abastecimento doméstico ou industrial de água, à pesca, à recreação e aos interesses de jusante do
reservatório. Ocorre uma deterioração nas vazões liberadas pelo reservatório mesmo quando
as águas em si não são a causa direta: as causas podem ser baixas vazões, ricas em nutrientes.
O uso múltiplo de muitos reservatórios tropicais criam condições para proliferação de doenças
hidricamente transmissíveis.
Além dos principais usos para os quais os reservatórios são construídos, eles têm outras
utilidades:
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Capítulo 4

Reservatórios como Ecossistemas
Para a discussão de aspectos ligados à qualidade da água, o reservatório deve ser tratado como
um ecossistema composto por subsistemas que interagem entre si. Sob a ótica qualitativa,
torna-se útil distinguir os seguintes subsistemas:





as bacias hidrográficas e as vazões afluentes;
o reservatório em si;
as vazões liberadas;
a socioeconomia e o gerenciamento.
Radiação solar

Vento

ATIVIDADES HUMANAS
Retirada
Qualidade da água

Gerenciamento do reservatório
Reservatório

Bacia hidrográfica
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Saída

Organismos
Quantidade

Espécies químicas
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Operação da
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Figura 4.1

Principais componentes do ecossistema de um reservatório: bacias hidrográficas e vazões
afluentes, reservatório e vazões liberadas. As atividades antrópicas integram o ecossistema.

As bacias hidrográficas, incluindo elementos naturais como clima, precipitação, vegetação e atividades humanas, determinam o caráter das águas que fluem ao reservatório, sua
distribuição temporal e seus efeitos sobre a qualidade da água do reservatório.
As características quantitativas e qualitativas das vazões afluentes são determinantes na
qualidade da água do reservatório. Mediante o conhecimento dessas características, torna-se
41
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possível prever a qualidade das águas do reservatório antes mesmo de sua construção. Devido
à grande importância qualitativa das vazões afluentes, o reservatório torna-se muito sensível
às atividades humanas existentes em suas bacias hidrográficas.
O reservatório em si é um coletor e digestor das entradas e dos efeitos existentes nas
bacias hidrográficas. Esses efeitos incluem os processos internos físicos, químicos, biológicos
e suas conseqüências dentro do reservatório (Figura 4.2). A dinâmica da qualidade da água
do reservatório pode ser subdividida pelos subsistemas físico, químico e biológico, podendo
ainda ser feitas outras subdivisões mais detalhadas.

Evaporação

Precipitação

C

D

E

Vento

Radiação
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A
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H
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O
Fluxos
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N
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Figura 4.2
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Processos internos do reservatório. Os processos A até E, H, I e S pertencem ao subsistema
físico, os processos F, G, K e L, ao subsistema químico e os restantes, ao biológico. Os
três subsistemas estão interligados.

A qualidade da água das vazões liberadas é determinada pelas características das águas
presentes na profundidade do mecanismo de descarga. Podem ocorrer alterações adicionais
devido às manobras desses mecanismos, emprego de turbinas ou vertedouros e trocas gasosas
motivadas pela mudança da pressão hidrostática ou pelo contato com o ar. A qualidade da água
também pode mudar a jusante da barragem.
O gerenciamento e o subsistema socioeconômico consistem em usos do reservatório,
do arcabouço legal quanto aos aspectos quantitativos e qualitativos das águas e quanto ao
sistema de gerenciamento responsável pelas ações necessárias para atender à demanda.
As interações entre os subsistemas são muito importantes. As bacias hidrográficas
determinam qualitativamente as vazões afluentes, fato que afeta as decisões referentes às
atividades da área. A qualidade das águas do reservatório determina a qualidade das águas por
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Capítulo 5

Peixes de Reservatórios e sua Relação
com a Qualidade da Água
Os reservatórios apresentam um grande potencial para a produção pesqueira. Em muitas re
giões do planeta, tais como Rússia, USA, África e Sudeste Asiático (Fernando & Holeick,
1991), é muito intensa a produção de peixes em reservatórios.

5.1		 Populações de Peixes em Reservatórios

Uma das conseqüências mais dramáticas da construção de uma barragem é a interrupção do
fluxo de água entre o rio e o reservatório, conseqüentemente, as alterações na fauna íctea.
Essas mudanças de um meio ambiente fluvial para um lacustre criam novos habitats para os
quais muitos peixes de rios não estão bem adaptados. Por exemplo, em muitos reservatórios
há uma área pelágica profunda, a qual não é utilizada pela maior parte dos peixes nativos. Ao
examinar o desenvolvimento e a organização estrutural e funcional da fauna de peixes de um
reservatório, deve-se considerar cinco grupos de processos, apresentados a seguir:
a)
b)
c)
d)
e)

Produtividade individual do reservatório imediatamente após seu enchimento.
Eutrofização e fornecimento de nutrientes pelas bacias hidrográficas.
Desenvolvimento de complexas interações bióticas dentro do reservatório.
Regime hidrológico.
Gerenciamento do sistema.

De acordo com Kubecka (1993), os dois primeiros grupos de processos afetam diretamente a formação dos peixes e sua biomassa, enquanto que as complexas interações bióticas
eventualmente afetam a composição das espécies. A construção do reservatório afeta a fauna
de peixes, quer a jusante, quer a montante do mesmo, uma vez que várzeas situadas abaixo
da barragem podem se ver sem água, pelo menos durante a fase inicial de operação do sistema. De acordo com Fernando & Holcick (1991), a fauna íctea de um reservatório depende
primeiramente da fauna nativa da bacia hidrográfica. Essas espécies podem colonizar o novo
reservatórios muito rapidamente, explorando sua potencialidade como meio lêntico. Uma vez
que o sistema entra em operação, a biomassa de peixes cai rapidamente. Dois fatores parecem
ser os responsáveis por esse fenômeno: o primeiro é a existência de uma grande área pelágica
profunda e o segundo a redução na velocidade das correntes. Subseqüentemente ao enchimento do reservatório, ocorre, de forma lenta, uma colonização natural da zona pelágica. A
família dos Clupeidae é um bom exemplo de peixes que colonizam reservatórios, conforme
demonstrado na Tabela 5.1.
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Capítulo 6

Poluição de Reservatórios e
Deterioração da Qualidade da Água
6.1		 Origens e Complexidade da Poluição

Os tipos de poluição das águas de um reservatório não são diferentes daqueles de outras águas,
entretanto, as causas e conseqüências da poluição podem diferir entre reservatórios, rios e
lagos. O grande desafio na busca de soluções para a degradação hídrica reside não somente
no crescimento constante da poluição como também na escalada da diversidade dos novos
problemas de qualidade das águas (Figura 6.1). Essa figura também aponta para outros aspectos
desagradáveis da poluição hídrica: o intervalo de tempo entre o aparecimento de novos problemas diminuindo rapidamente e, mesmo antes de humanidade ter resolvido um problema,
outro já apareceu. A complexidade dos novos problemas também é maior quando comparada
aos antigos, que via de regra tinham caráter apenas local. Antes da industrialização em larga
escala, os poluentes orgânicos dos núcleos humanos degradavam-se nos rios ainda próximos
de seu ponto de lançamento.

Escala

Período de pequenos
impactos

Global

Figura 6.1
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Tempo para o aparecimento de problemas de qualidade da água. Aumentou a freqüência
de ocorrência de novos problemas e o intervalo de tempo necessário para sua solução
(Somlyódy, 1994).
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Capítulo 7

Teoria do Gerenciamento
Ecotecnológico
7.1		 A Teoria de Ecossistema Aplicada a Reservatórios

No Capítulo 4 foi demonstrado que reservatórios podem ser considerados como um ecossistema gerenciado. Assim sendo, é útil rememorar os princípios básicos que governam os
ecossistemas. Na Tabela 7.1 é fornecida uma curta descrição dos mesmos.
A teoria dos ecossistemas dispõe de um grande número de indicadores para um adequado
gerenciamento de reservatórios e suas bacias hidrográficas (Tabela 7.2). Em particular, a teoria
ecológica ajuda a resolver problemas de qualidade da água mediante o emprego de controles
biológicos, em vez do emprego de meios de controle químico, bastante nocivos. Assim sendo,
os princípios da teoria dos ecossistemas deve ser aplicada no gerenciamento da qualidade da
água de reservatórios, no sentido de obter a otimização das ações práticas. Na próxima seção,
serão explicados os princípios teóricos da Tabela 7.2 e as maneiras pelas quais os mesmos
podem ser aplicados no gerenciamento de um reservatório.
Tabela 7.1

Princípios básicos que governam os ecossistemas (Straškraba, 1993).

Ecossistemas conservam energia e matéria: nem energia nem matéria são criadas ou
destruídas, no entanto, um tipo transforma-se em outro;
Ecossistemas armazenam informações: na natureza as informações são armazenadas
por estruturas físicas, químicas e biológicas. Em organismos vivos, ela é armazenada no
código genético;
Ecossistemas são dissipativos de energia: dissipação significa que existe uma degradação contínua de energia e matéria das formas mais organizadas para outras menos organizadas. A dissipação fornece o combustível necessário para a manutenção das formas e
estruturas. Um exemplo de dissipação são os detritos dos organismos mortos;
Ecossistemas são abertos: são abertos à energia, matéria e informação. Seu funcionamento depende não somente do fornecimento contínuo de energia e matéria, mas também de
insumos provenientes da superfície terrestre, logo, são vulneráveis às condições externas;
Ecossistemas crescem: crescimento é o processo de formação de novas estruturas à partir de matéria menos estruturada. O crescimento biológico é um processo regulado pelas
leis da genética;
Ecossistemas são limitados: são externamente limitados pelas condições físicas do meio
ambiente, por exemplo a disponibilidade de insolação para o crescimento de plantas,
temperatura e outros fatores. Um organismo não pode crescer indefinidamente e também
existem limites de densidade populacional;
97
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Capítulo 8

Qualidade da Água dos Reservatórios e
Sua Determinação
8.1		 Emprego de Limnologia e Ecotecnologia no Gerenciamento da Qualidade da Água

O conhecimento das características limnológicas básicas existentes no reservatório e no fun
cionamento dos mecanismos do ecossistema constitui uma importante ferramenta de gerenciamento, especialmente para formulação de ações ecotecnológicas. Para o gerenciamento
de reservatórios destinados ao abastecimento de água potável necessita-se de informações
detalhadas, uma vez que devem ser atendidos padrões rigorosos. Na Tabela 8.1 fornece-se
uma lista das normas adotadas pela WHO (World Health Organization, Organização Mundial
de Saúde – OMS).
Tabela 8.1

Lista de variáveis relevantes para o abastecimento de água potável.

Cor
Odor
Sólidos em suspensão
Sólidos totais dissolvidos
Turbidez
Condutividade
pH
Oxigênio dissolvido
Dureza
Clorofila A
Total de coliformes

Amônia
Nitrato/ nitrito
Fósforo/ fosfato
Total de carbono orgânico
DBO
Sódio
Magnésio
Cloro
Sulfatos
Flúor
Patogênicos

Cianeto
Metais pesados
Alumínio
Arsênico/ selênio
Óleo e hidrocarbonetos
Solventes orgânicos
Fenóis
Pesticidas
Surfactantes
Coliformes fecais

Para cada reservatório é necessário dispor das curvas hipsográficas que relacionam volumes e áreas superficiais, para os diversos níveis. Também é necessário conhecer as cotas e
dimensões dos mecanismos de descarga. Normalmente, os dados sobre as bacias hidrográficas
foram coletados durante a fase pré-investigatória.
Os seguintes grupos de características limnológicas do reservatório devem ser consideradas:
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Capítulo 9

Amostragens, Monitoramento e
Avaliação da Qualidade da Água
9.1		 Determinação da Qualidade da Água
como Sistema

Qualquer campanha para a determinação da qualidade da água, seja em reservatórios ou em
outros corpos hídricos, deve primeiramente definir o objetivo e propor a metodologia ótima
para atingi-lo. A experiência demonstra que é fácil acumular dados sobre qualidade de águas,
porém, sem uma adequada análise, interpretação e aplicação da informação coletada, tudo se
torna sem efeito. “O monitoramento tende a ser bom, porém a informação tende a ser pobre”
(Ward et al., 1986).
Um enfoque consiste em considerar a investigação como um sistema composto por
diversos subsistemas, representando as etapas necessárias à análise do problema. Devem ser
considerados os aspectos envolvendo localização, métodos de coleta e avaliação de dados e
os escopos então já definidos. A Figura 9.1 esquematiza esse procedimento sistêmico.
Os seguintes passos podem ser observados:
1) Definição dos objetivos, preferivelmente sob forma de perguntas e tipos das respostas
desejadas.
2) Planejamento da campanha de obtenção de dados, tais como: cronograma da coleta
de amostras (tempo, local e freqüência), manuseio das amostras coletadas (transporte,
preservação, parâmetros a serem medidos e métodos de análise).
3) Análise dos dados coletados: distribuições estatísticas, padrão de relacionamento entre
as variáveis e formato final dos resultados (por exemplo, qual o método de análise
ou qual modelo matemático a ser utilizado).
4) Interpretação dos resultados, apresentação das conclusões e recomendações.
As seguintes recomendações devem ser cuidadosamente observadas:
a) Embora o cronograma dos levantamentos anteriores tenha sido subdividido em etapas,
cada uma delas faz parte de um todo e não representa uma entidade autônoma.
b) É preferível que cada etapa seja executada da maneira mais abrangente possível, pois
a falta de uma variável necessária aos levantamentos futuros poderá pôr em risco o
coroamento dos objetivos finais.
c) Os dados a serem coletados dependem dos objetivos almejados.
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Campanha sistêmica de determinação da qualidade da água, conduzindo à seleção das
estratégias adequadas de gerenciamento.

d) A definição dos objetivos depende do conhecimento prévio do assunto e do local, bem
como da capacidade dos investigadores (nível educacional, experiência e conhecimento
dos problemas locais). É, pois, imperativa a coleta dos dados existentes relacionados
ao tema já nas primeiras etapas do estudo. Freqüentemente torna-se necessário educar
a equipe (por exemplo, desenvolver a capacidade de utilizar novos métodos).
e) Deve ser dada atenção especial à retroalimentação entre as diversas etapas mencionadas
anteriormente. Qualquer cronograma de amostragens depende de dados estatísticos, da
distribuição espacial e da relação existente entre as variáveis. Os métodos de análise
dos dados dependem dos resultados e objetivos esperados.
f) Durante as medições de cada um dos parâmetros, deve-se considerar três características
tidas como “precisão”. São elas: níveis de sensibilidade (o menor intervalo que aquele
procedimento pode indicar), o limite inferior de detecção (alguns procedimentos não
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Capítulo 10

Abordagens e Métodos de Gerenciamento de Bacias Hidrográficas
Os tipos de poluição e os métodos para o gerenciamento da qualidade da água não diferem
nas áreas de bacias hidrográficas de lagos e reservatórios. Entretanto, a intensidade com
que a poluição gerada nas bacias hidrográficas afeta esses dois corpos hídricos é diferente.
A poluição se verifica de forma muito mais intensa nos reservatórios, uma vez que nesses
sistemas é muito maior a contribuição recebida das bacias hidrográficas. Quando há nos rios
concentrações similares de poluentes, a carga que atinge o reservatório é geralmente maior do
que aquela que atinge um lago, devido à sua maior carga hidráulica (menor tempo de retenção). Não obstante, os lagos freqüentemente têm vários pequenos tributários, cuja qualidade
da água é mais difícil de ser controlada do que a vazão de um rio principal formador de um
reservatório. Já foi projetado um sistema para o tratamento terciário das águas afluentes a um
reservatório formado por somente um rio (método de Wahnbach).
Os dois tipos de fontes de poluição, qual seja a pontual e a difusa, exigem diferentes
abordagens de gerenciamento. O gerenciamento dos focos pontuais é um problema essencialmente técnico, normalmente mais simples que o gerenciamento da poluição difusa. Em toda
parte elaboram-se métodos clássicos de purificação, entretanto, a inviabilidade de recursos
econômicos acaba limitando em muito sua implementação, especialmente em países pobres ou
em desenvolvimento. Por esse motivo, as soluções devem mudar de enfoque, deixando de ser
do tipo “ao final da tubulação”, passando a adotar métodos melhores de produção. Atualmente
ocorrem, simultaneamente, diversos tipos de poluição, e para controlar esse quadro é preciso
empregar técnicas combinadas. O gerenciamento de efluentes nocivos nas bacias hidrográficas envolve o desenvolvimento de conhecimento ecotecnológico no referente aos tipos de
solo e processos, épocas agrícolas, atividades industriais e condições de drenagem. A Tabela
10.1 apresenta alguns métodos ecotecnológicos que podem ser empregados na resolução de
determinados problemas que aparecem nas bacias hidrográficas.
É difícil diferenciar as diferentes técnicas de gerenciamento, porque um método pode
ser comumente empregado para controlar diversas formas de poluição, e um tipo específico de
poluição pode ser gerenciado por diversos métodos. Um exemplo típico são as várzeas, eficien
tes na resolução de inúmeros problemas. No texto a seguir distinguem-se os seguintes grupos
de métodos de gerenciamento: produção limpa, ou ambientalmente correta; gerenciamento
clássico da poluição orgânica; gerenciamento de nutrientes e eutrofização; gerenciamento das
toxinas; gerenciamento da acidificação; gerenciamento da sedimentação; gerenciamento da
salinização; gerenciamento das vazões afluentes; e gerenciamento das várzeas.
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Capítulo 11

Gerenciamento Ecotecnológico Local
Há muitas técnicas próprias para melhorar a qualidade da água de um reservatório.
Elas são apresentadas na Tabela 11.1 e discutidas posteriormente com mais detalhes neste
capítulo.
Tabela 11.1 Técnicas de gerenciamento para melhorar a qualidade da água em um reservatório.

Medida
Mistura artificial e
oxigenação

Remoção de sedimentos
Aeração de sedimentos
Cobertura dos sedimentos
Desativação do fósforo
Biomanipulação (gerenciamento dos peixes)
Controle hidráulico

Algicidas
Redução da luminosidade
Controle de macrófitas

Meio
1. Desestratificação;

Referência
Symons et al., 1967

2. Aeração hipolimnética;
3. Mistura epilimnética;
4. Mistura metalimnética;
5. Aeração de camadas;
6. Cone de Speece;
7. Mistura por hélices.
Dragagem dos sedimentos
Injeção nos sedimentos
Cobertura dos sedimentos com
matéria inorgânica
Precipitação química

Bernhardt 1967
Straskaba, 1986
Stefan et al., 1987
Kortman et al., 1994
Speece et al., 1982
Fay, 1994
Bjork, 1994
Ripl, 1976
Peterson, 1982

Controle do zooplâncton –
redução do fitoplâncton
1. Retirada seletiva de água;
2. Sifonagem do hipolimnion;
3. Cortinas
1. Envenenamento por cobre;
2. Outros algicidas.
Sombreamento, cobertura, suspensões, cores
1. Colheita;

Cooke & Kennedy,
1988
Gulati et al., 1990
Straskaba, 1986
Olszewski, 1967

Jorgensen, 1980

2. Peixes que se alimentam com
fitoplâncton;
153

diretrizes_gerenciamento_lagos.indb 153

27/08/2013 16:34:56

154

Gerenciamento da Qualidade da Água de Represas

3- Inimigos naturais

11.1 Mistura e Oxigenação

O objetivo dos processos de mistura artificial é a oxigenação tanto do hipolímnio anóxico
como da totalidade do corpo hídrico e/ou a inibição do crescimento de fitoplâncton. A Figura
11.1 retrata os quatro tipos básicos de mistura: a desestratificação por meio da mistura completa da coluna de água, a reaeração do hipolímnio, a mistura epilimnética e a aeração de
camadas. Adicionalmente, foi projetado por Stefan et al. (1987) um mecanismo para aeração
epilimnética capaz de realizar essa tarefa sem alterar o hipo e o epilímnio. Usando-se o cone
de Speece consegue-se oxigenar sem agitar as águas.
Desestratificação

Aeração
hipolimnética

Mistura no
epilimnio

Aeração
por camadas

Z

mistura

Z

mistura

Z

mistura

Compressor
Compressor
Z

mistura

Figura 11.1 Quatro tipos básicos de mistura. A metade superior esquematiza os tipos de mistura, a
inferior, os arranjos necessários. O aerador hipolimnético encontra-se representado pelo
LIMNO (aerador hipolimnético com levantamento parcial por ar), produzido pela firma
Acqua Techniques.

11.1.1 Desestratificação – Circulação Artificial

A desestratificação pode ser feita por meio de injeções de ar comprimido nas águas ou por
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Capítulo 12

Gerenciamento das Vazões Liberadas
O represamento de rios acarreta impactos ambientais diretos e indiretos nas áreas a jusante do
reservatório. Isto causa grandes preocupações aos proprietários e gerentes desses sistemas, uma
vez que a lei, em muitos países, atribui responsabilidades sobre a deterioração da qualidade
da água, morte de peixes ou outras eventuais perdas. Os impactos potenciais desses sistemas
sobre as áreas de jusante encontram-se na Seção 12.1. Os responsáveis pelo gerenciamento
devem considerar, portanto, esses efeitos ambientais, a qualidade das águas e o uso que é feito
do rio a jusante do reservatório.

12.1 Alterações Ambientais no Rio a
Jusante do Reservatório

No referente aos aspectos hidrológicos, podem-se distinguir três tipos de efeitos, em função do
tipo de uso do reservatório. Em reservatórios destinados ao abastecimento de água potável ou
irrigação, o volume de água retirado para esses propósitos é inteiramente deduzido das vazões
que fluirão para jusante, ocasionando severas conseqüências sobre a qualidade das águas e
impactos sobre sua biota, especialmente quando há uma significativa redução da vazão do rio
em questão. Cita-se como exemplo o rio Colorado, nos Estados Unidos, onde uma série de
reservatórios destinados ao abastecimento de água potável reduziu as vazões que fluem para
o México a tal ponto que lá chega apenas um volume muito pequeno, de baixa qualidade.
Reservatórios destinados à regularização de vazões melhoram sensivelmente o regime dos rios,
apesar de poderem gerar efeitos negativos, tais como aquele verificado no delta do rio Nilo,
onde, devido à construção da barragem de Assuã, interrompeu-se a continuidade das vazões que
carregavam sedimentos vitais para essa área. Os efeitos negativos mais devastadores ocorrem
a jusante de aproveitamentos hidroelétricos durante sua operação de pico. A operação desses
complexos provoca grandes oscilações nos níveis do rio a jusante, e de curta duração. Tendo-se
em vista essas variações de vazões, freqüentemente são construídos, a jusante da barragem,
reservatórios para laminar esses picos, liberando, então, vazões regularizadas.
As características limnológicas dos reservatórios exercem uma influência muito grande
na intensidade dos efeitos do reservatório sobre o rio a jusante. Na Tabela 12.1 elencam-se
algumas dessas características. Deve-se ter sempre em mente que, graças ao caráter multifacetado do ecossistema existente em um reservatório, os efeitos citados pela substituição de
uma variável somente serão válidos em situações parecidas, por exemplo, um reservatório
profundo acarretará efeitos maiores que um raso somente no caso de ambos possuírem o
mesmo tempo de retenção.
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Capítulo 13

Gerenciamento da Qualidade da Água
de Reservatórios Específicos
13.1 Reservatórios para o Fornecimento
de Água Potável

Este tipo de uso tem os maiores requisitos em termos de qualidade da água. Com o aumento
da carga antropogênica sobre o meio ambiente, a WHO (World Health Organization – Organização Mundial de Saúde, OMS) especifica em suas diretrizes qualitativas para água potável
(Guidelines for Drinking Water Quality, 1984) um número cada vez maior de variáveis que
devem ser regularmente monitoradas. Esse fato está relacionado àqueles apresentados na
Seção 6.1, na qual se verifica que cada vez há um maior número de formas de poluição. A
indústria química produz anualmente milhares de novos compostos que podem vazar para o
meio ambiente, representando um perigo potencial para a saúde humana.
De forma ideal, os reservatórios utilizados para a abastecimento de água potável deveriam
estar localizados em áreas montanhosas ou rurais, com baixa densidade populacional. Bacias
hidrográficas com florestas são ideais, porém em diversos países foram introduzidas florestas
de Eucalyptus que exercem efeitos benéficos bem menores que outras formadas por espécies
nativas. No referente ao tipo, são preferíveis reservatórios profundos e estratificados. Devem-se
buscar, de qualquer modo, condições oligotróficas a eutróficas e, também, um hipolímnio bem
oxigenado. Não se deseja uma anoxia hipolimnética, já que ela potencialmente libera ferro,
manganês e fósforo, encarecendo muito os custos de tratamento e causando problemas de odor
e gosto. Os últimos problemas mencionados são resultantes da proliferação de determinados
organismos que se desenvolvem em condições anóxicas. Após o tratamento das águas com
cloro, produtos organoclorados conferem um paladar desagradável às águas e a única forma
de evitar o problema consiste em evitar que as águas fiquem sem oxigênio. Os métodos para
gerenciar esse problema podem ser vistos nos Capítulos 10 e 11.
Um método de gerenciamento específico para reservatórios destinados ao abastecimento
de água potável é o emprego de mecanismos automáticos de seleção da camada de água a
ser tratada. Esse método somente pode ser empregado quando o reservatório se encontra em
estado oligotrófico ou mesotrófico e for equipado com comportas múltiplas capazes de permitir
a seleção de camadas em função da sua densidade e estratificação. Águas mais transparentes
normalmente contêm uma menor quantidade de matéria orgânica dissolvida e particulada,
sendo, portanto, mais adequadas para tratamento. A transparência pode ser determinada automaticamente por meio de iluminômetros, com medições em intervalos regulares (por exemplo,
diariamente), podendo, então, ser feita a seleção da melhor tomada de água.
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Capítulo 14

Modelagem Matemática do
Gerenciamento da Qualidade da Água
14.1 Objetivo Deste Capítulo

Este capítulo pretende demonstrar a gerentes, limnologistas, químicos, engenheiros sanitaristas e outras pessoas interessadas a utilidade dos modelos matemáticos, que podem
servir como ferramentas útil no desempenho de determinadas tarefas, além de poderem ser
utilizadas como base para a tomada de decisões. Este capítulo não visa ensinar como se
elaboram os modelos computacionais, tópicos que são detalhados em livros específicos, tais
como Jørgensen (1983); Orlob (1983); Straškraba & Gnauck (1985); Jørgensen & Gromiec
(1989); e Jørgensen (1992).
O objetivo básico a ser aqui tratado consiste na descrição dos diversos modelos e onde
eles podem ser empregados. Os modelos serão classificados em função de sua utilidade
para o gerenciamento da qualidade da água e não em função das categorias clássicas. Os
aspectos metodológicos utilizados pelos diversos modelos somente serão mencionados
quando uma determinada abordagem restringir seu emprego. Serão enfatizados os modelos
que demonstraram utilidade prática em processos de tomada de decisões. Há muitos outros
direcionados para pesquisas, como pode ser visto numa publicação sobre reservatórios
elaborada por Straškraba (1994) e em um capítulo sobre modelos para qualidade da água
de lagos, reservatórios e várzeas de um estudo de Straškraba (1995). Em vez de apresentar
uma grande lista de modelos, serão discutidos apenas aqueles considerados de maior utilidade para o escopo deste livro.
Os modelos matemáticos são atualmente amplamente utilizados no gerenciamento
da qualidade da água. Para ter um melhor panorama do universo de seu uso, Alasaarela et
al. (1993) enviou questionários para 100 instituições. Os resultados dessa pesquisa indicou
o emprego de 105 diferentes modelos (produzidos dentro das instituições e fora delas) em
800 situações, necessitando para tanto do trabalho anual de 500 pessoas. Em média, cada
equipe responsável por um modelo é composta por 4 pessoas.
A qualidade da água está intimamente ligada à quantidade de água, porém modelos
contemplando apenas os aspectos quantitativos são muito mais simples, têm maior tradição de uso e encontram-se bem mais desenvolvidos. Referências sobre problemas em
reservatórios em conexão com disponibilidade hídrica podem ser obtidas em Biswas et al.
(1993) e outras fontes parecidas. Está aumentando o emprego de radares meteorológicos
e sensoreamento remoto em países como a Inglaterra e os Estados Unidos. A finalidade
primeira desses equipamentos é o controle de cheias, porém, por seu intermédio, pode-se
obter também informações sobre vazões, importantes para os aspectos ligados à qualidade
da água.
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Capítulo 15

Estudo de Caso
Neste capítulo limitou-se a discussão a apenas quatro reservatórios, dois na República Tcheca e dois no Brasil, precisamente os países onde os autores têm maior experiência. Visando
permitir a comparação entre sistemas situados em regiões temperadas e tropicais, buscou-se
selecionar dois reservatórios parecidos, um em cada região, a saber: reservatórios em cascata
e reservatórios destinados ao abastecimento de água potável. Evidentemente, não é possível
tecer comparações exatas; por exemplo, os reservatórios do Brasil são mais rasos que os
tchecos. As diferenças entre reservatórios tropicais e temperados não sofrem influências
apenas da geografia, porém também das diferentes formas de uso do solo e das diferenças
econômicas e culturais.

15.1 Reservatório de Slapy – Reservatório
Temperado em Cascata

O reservatório de Slapy (Figura 15.1) é um exemplo de reservatório temperado em cascata,
com tempo de retenção médio e utilizado para geração de energia elétrica.
O reservatório de Slapy é um dos poucos locais do mundo (tanto terrestre como aquático)
que conta com observações ecológicas detalhadas coletadas a longo prazo, pois vêm sendo
feitas desde 1954. Em muitos outros lagos e reservatórios foram levantadas longas séries de
medições padronizadas de alguns parâmetros relativos à qualidade da água, porém os valores
determinados para Slapy são muito mais completos e incluem observações dos aspectos físicos, químicos, bacteriológicos, plâncton e peixes. Elas foram feitas por meio de uma equipe
de limnologistas bastante experientes do Instituto Hidrobiológico da Academia de Ciências
da Checoslováquia (durante os primeiros anos de observações por uma equipe do Instituto
de Pesquisas Aquáticas). A localização do reservatório no rio Vltava (o mesmo Moldau, do
compositor Dvořák) permite algumas comparações entre os estados do rio antigo e atual. Estão
disponíveis no Instituto Hidrometeorológico do Estado dados climáticos e da temperatura
diária das águas em diversos locais dentro do sistema em cascata. De 1976 a 1982, coletaram-se dados por meio de equipamentos automáticos em um local situado a 9 km a montante da
barragem, onde está também localizada a estação hidrobiológica.
Podem-se identificar três fases no desenvolvimento do reservatório de Slapy:
1o período: de 1954 a 1961, preliminarmente da construção, a montante, dos reservatórios
de Orlík (volume de 722.106 m3, comprimento de 75 km, profundidade
máxima de 70 m, concluído em 1960) e Kamýk (13 . 106 m3), este como
pré-regulador, a jusante de Orlik e a montante de Slapy.
2o período: de 1962 a 1966, após a construção dos reservatórios de Orlík e Kamýk.
3o período: a partir de 1967, considerando que uma antiga fábrica de papel situada a
montante do sistema foi desativada em 1966.
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Capítulo 16

Conclusões
A água é necessária para a vida e um bem raro em regiões em que sua necessidade excede
sua disponibilidade. Quando isso ocorre, vem à mente paradigmas e idéias sobre seu gerenciamento e aumentam as preocupações sobre um adequado sistema para o fornecimento de
água, conforme já visto nos capítulos anteriores. Os objetivos deste capítulo final são: (i) traçar
as conclusões daquilo que foi apresentado de forma a permitir que possam ser otimizado os
aspectos referentes à qualidade da água, especialmente para novos reservatórios; (ii) antecipar
as necessidades futuras dos diferentes aspectos relacionados ao gerenciamento da qualidade da
água; (iii) prever as conseqüências das esperadas “mudanças globais” sobre a qualidade da água
dos reservatórios; e (iv) prever as futuras demandas de gerenciamento de reservatórios.

16.1 Diretrizes para Construção de Reservatórios

O conhecimento atual de como a limnologia pode ser aplicada a processos envolvendo
qualidade da água permite que sejam especificadas algumas características de novos reservatórios e barragens, no sentido de otimizar sua qualidade da água. Em primeiro lugar, caso o
reservatório seja destinado primordialmente para o abastecimento de água potável, ou esteja
previsto esse tipo de uso, comportas seletivas para retirada de água representam uma opção
eficaz para seleção da melhor camada de água. Nesse mesmo sentido, torna-se útil poder
selecionar a profundidade dos mecanismos de descarga para jusante, visando manter boa
qualidade da água tanto no rio a jusante como no reservatório em si. As estruturas de saída
das águas turbinadas e os vertedouros devem ser projetados de forma a melhorar a oxigenação
das águas, pois isso será importante para as áreas a jusante. No referente às características do
reservatório, em regiões temperadas e subtropicais são vantajosos os profundos e estratificados,
e tanto melhor quanto maior for a profundidade. Nos trópicos pode ser preferível um reservatório com mistura completa, no sentido de prevenir anoxia hipolimnética. Considerando-se
apenas a qualidade da água, uma série de pequenos reservatórios localizados em maiores
altitudes são preferíveis a um único com maior volume, localizado mais abaixo, mesmo
desconsiderando-se que a possibilidade de combinar os diversos reservatórios de um sistema
permite que sejam escolhidas águas daquele que estiver apresentando melhores condições.
Um sistema de aproveitamento de recursos hídricos composto por diversos reservatórios
somente é vantajoso se os aspectos relativos à qualidade da água forem dominantes, ou pelo
menos, tiverem grande importância.
Durante a fase de planejamento, diversos aspectos relativos às bacias hidrográficas são
importantes para garantir uma boa qualidade da água e para determinar a escolha do local
da barragem. Devem ser despendidos mais esforços no sentido de precisar os usos atuais e
futuros do solo, garantir mais investimentos para promover a recirculação de água em fábricas,
construir estações de tratamento terciárias para reduzir as cargas de nutrientes e promover a
adoção de melhores práticas agrícolas. As atividades agrícolas localizadas nas margens da
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Capítulo 17

Estado Trófico dos Reservatórios em
Cascata do médio e Baixo Tietê (SP) e
Manejo para o Controle da Eutrofização
Matsumura-Tundisi, T., Luzia, A.P. & Tundisi, J.G.

Instituto Internacional de Ecologia de São Carlos, Rua Bento Carlos, 750, 13560-660 São Carlos - SP

O Rio Tietê tem sua nascente a leste do estado de São Paulo, na cidade de Saleisópolis e percorre o estado no sentido leste-oeste desembocando-se no Rio Paraná fronteira com o estado
de Mato Grosso do Sul. Seu leito possui cerca de 1150 km de extensão tendo um desnível entre
as cabeceiras e a desembocadura de cerca de 860 m, sendo a declividade média global em
torno de 74 cm/km. Os grandes desníveis são usados para construção de barragens destinadas
a produção de energia hidrelétrica (Ministério dos Transportes, 2003).
No seu percurso quando passa na cidade de São Paulo e seus arredores, o rio recebe
uma grande carga de despejos domésticos e industriais deste trecho mais populoso do estado
de São Paulo e até o km 250 próximo à cidade de Pirapora do Bom Jesus, o rio se encontra
praticamente sem vida aquática. O primeiro reservatório a ser construído no Rio Tietê para
fins de geração de energia elétrica foi o de Barra Bonita em 1963 a 350 km da cidade de São
Paulo, seguido de Bariri, Ibitinga, Promissão e no Baixo Tietê, Nova Avanhandava e Três Irmãos. O reservatório de Barra Bonita, por ser o primeiro grande represamento de águas, reflete
os processos de toda a área de captação, a qual conta com uma população de 23 milhões de
habitantes em áreas urbanizadas, incluindo a região metropolitana de São Paulo, Campinas e
Sorocaba e as regiões de cultivo extensivo de cana-de-açúcar.
A construção de reservatórios em série no rio contínuo altera as características originais do
rio em termos físicos, químicos e biológicos, porém, essas alterações resultantes da passagem da
fase lótica para lêntica podem trazer benefícios como aumento da produtividade biológica.
As condições limnológicas de um rio sofrem uma sensível melhora à medida que se
distancia da fonte poluidora devido a sua alta capacidade depuradora. A construção de barragens
no seu percurso permitindo o aumento do volume d’água em cada barramento pode contribuir
na diminuição da carga de materiais através da diluição e da sedimentação. Os primeiros
estudos sobre as represas em cascata no Rio Tietê datam de 1979 (Matsumura-Tundisi et al.,
1981, Tundisi et al., 1989, 1990, Barbosa et al., 1999). Nesses estudos foram verificados que
as três primeiras represas em cascata (Barra Bonita, Bariri e Ibitinga) apresentavam um grau
de eutrofização maior do que as três últimas e que os processos limnológicos desenvolvidos
em cada reservatório dependia dos impactos causados pelos usos da bacia hidrográfica.
O presente trabalho tem por objetivo avaliar o estado trófico dos seis reservatórios em
cascata construídos no Médio e Baixo Tietê, entender como cada reservatório funciona como
exportador ou retentor de nutrientes e propor manejo para o controle da eutrofização.
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Capítulo 18

Emissões de Gases de Efeito Estufa em
Reservatórios de Hidrelétricas
Donato Seiji Abe, Corina Sidagis Galli & José Galizia Tundisi

Instituto Internacional de Ecologia, Rua Bento Carlos, 750, 13560-660 São Carlos - SP
E-mails: jgt.iie@iie.com.br e dsa.iie@iie.com.br

Após a publicação de alguns trabalhos na década passada sugerindo que os reservatórios de
hidrelétricas seriam potenciais emissores de gases de efeito estufa (Rudd et al., 1993; Kelly
et al., 1994), comparáveis, por unidade de energia produzida, às emissões de termoelétricas,
esse tema se tornou argumento contra a construção de novos reservatórios. Posteriormente,
muitos estudos sobre emissões de gases de efeito estufa vêm sendo realizados em reservatórios
em todo o mundo visando esclarecer esse paradigma. Atualmente é possível distinguir entre
reservatórios “bons” e “ruins” em termos de emissão de gases de efeito estufa (Svensson,
2005), determinados por diversos fatores, tais como: idade do reservatório, aporte de material
orgânico alóctone, tipo de vegetação submersa, teor de matéria orgânica no solo inundado, profundidade média, tempo de residência, altura da tomada de água para as turbinas, entre outros.
Em reservatórios hidrelétricos localizados no Brasil, sobretudo em regiões de cerrado, têm-se
verificado emissões de gases de efeito estufa por unidade de energia produzida muito inferiores
às emissões por termoelétricas (Santos et al., 2006), alguns dos quais atuando como sumidouros
de carbono (Cimbleris et al., 2007). Já em reservatórios localizados em áreas de floresta, como é
o caso de Petit-Saut na Guiana Francesa, e de Balbina no Estado do Amazonas, as emissões são
bastante significativas (Richard et al., 2005; Kemenes, 2006; Kemenes et al., 2007), resultantes
da decomposição da densa floresta morta alagada e ao elevado tempo de residência.
Portanto, as emissões de gases de efeito estufa em reservatórios são determinadas por
diversos fatores ambientais e operacionais, alguns dos quais serão discutidos neste capítulo.

18.1 Processos de Geração de Gases de Efeito Estufa
em Reservatórios

Os sedimentos constituem um importante repositório de materiais transportados para o reservatório (alóctone) e de materiais produzidos no próprio sistema (autóctone). A decomposição
da matéria orgânica lábil nestes ambientes submersos fornece a fonte de energia necessária
para o crescimento de microorganismos, tanto pela fermentação como pela respiração. Dentro
desses habitats, ou na interface entre a camada óxica e anóxica, há uma seqüência de processos
microbiológicos que resultam na produção, consumo e acúmulo de um amplo espectro de
gases, desde aqueles completamente reduzidos (H2, H2S, CH4, N2, etc.), como parcialmente
reduzidos (CO, NO, N2O, COS, etc.), e completamente oxidados como o CO2 (Adams, 2002).
Dentre esses gases, o CO2, o CH4 e N2O têm recebido maior ênfase para o entendimento dos
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