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De todas as formas de uso do solo, a floresta é considerada a mais conservativa, pois apresenta perdas
mínimas ou nulas de nutrientes e materiais (Ranzini, 1990; Scardua, 1994).Asubstituição da vegetação florestal
por outro uso do solo cujo manejo não seja apropriado acarreta desequilíbrio no sistema, denunciado pelo
aumento das perdas na bacia hidrográfica (Bruijnzeel, 1990). É conhecido que os reservatórios são “importantes
pontos de convergência das diferentes atividades desenvolvidas na bacia hidrográfica” (Bicudo ., 2002),
de forma que a análise da qualidade da água em reservatórios pode fornecer informações para avaliar a
adequação do manejo aplicado na bacia hidrográfica, assim como para embasar as decisões sobre qual o manejo
mais adequado a ser utilizado. Sob esta ótica, reservatórios de bacias hidrográficas protegidas por vegetação
florestal, com poucas modificações antrópicas, podem fornecer dados sobre quais metas devem ser estabelecidas
para planejar a recuperação de reservatórios situados em bacias hidrográficas com problemas ambientais.

As variáveis mais importantes para caracterização de um reservatório são a temperatura da água (t),
o oxigênio dissolvido (OD), o pH, a turbidez (Tb), os sólidos totais dissolvidos (STD) e a condutividade elétrica
(CE). Destes, merece destaque a temperatura, uma vez que dela dependem os processos biológicos, as reações
químicas e bioquímicas dos ecossistemas aquáticos (Porto ., 1991).

A solubilidade do oxigênio na água, assim como a dos demais gases, depende da temperatura e da
pressão (Esteves, 1998). O aquecimento da água na presença de nutrientes como fosfatos e nitratos pode induzir
o desenvolvimento de microrganismos aquáticos que, ao se decompor, esgotam o oxigênio dissolvido na água,
provocando a morte de outros organismos, o que pode prejudicar o abastecimento público e atividades de
aqüicultura (Brown & Krygier, 1970). A densidade da água, assim como as concentrações de sólidos totais
dissolvidos na água são dependentes da sua temperatura.

A condutividade elétrica é a capacidade da água de transmitir corrente elétrica, podendo aumentar de
acordo com a temperatura. A condutividade elétrica é função dos sólidos totais dissolvidos, que são íons
dissolvidos e dissociados presentes na água (Porto ., 1991). A atividade agropecuária na bacia, com uso de
fertilizantes e corretivos, tende a potencializar a presença de íons na água Walling & Webb, 1975; Walling, 1975).

A turbidez é a alteração da penetração da luz provocada por plânctons, bactérias, argilas e silte em
suspensão, que provocam a difusão e absorção da luz (Porto ., 1991). Assim, tanto maior será a turbidez da
água quanto maior for a quantidade de partículas em suspensão.

O presente estudo teve como objetivo analisar as variações de alguns parâmetros físico-químicos
(temperatura, pH, turbidez, condutividade elétrica, oxigênio dissolvido) da água de um lago artificial tropical
situado em uma bacia hidrográfica protegida, para selecionar pontos definitivos de monitoramento mensal,
que futuramente poderão embasar atividades de manejo sustentável de represas de pequeno porte.
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3 MATERIALE MÉTODOS

O lago artificial (represa) faz parte da Floresta de Recreação e EducaçãoAmbiental deAssis (FREAA),
situada na Floresta Estadual de Assis, localizada a 22º 30’ S e 50º 35’ W, do Instituto Florestal da Secretaria do
Meio Ambiente do Estado de São Paulo. A litologia arenítica confere aos solos da região caráter ácido e de baixa
fertilidade, com elevados teores de alumínio (Max ., 2003).

O reservatório tem área superficial aproximada de um hectare e está totalmente cercado por floresta de
spp , implantada na ocasião da sua criação, há mais de 40 anos. O reservatório para recreação foi suspenso

em março de 2005, assim permanecendo durante a coleta de dados deste estudo.
Asemana que antecedeu a coleta foi ensolarada, quente e sem ocorrência de chuvas.Acoleta dos dados

foi realizada no mês de Janeiro de 2006, com a instalação sistemática de dez pontos (FIGURA 1) e medições
realizadas entre 12:00 h e 15:00 h, intervalo de tempo em que a temperatura atmosférica permanece
relativamente estável.

Os dados foram coletados em diferentes profundidades, em intervalos de 0,5 metros. Para a coleta
foram utilizados bote para o deslocamento, trena para determinação da profundidade e aparelho multisonda com
sensores de t, Tb, pH, CE e OD acoplados.

FIGURA 1 – Croqui do reservatório, com direção do fluxo e localização dos pontos de coleta, na Floresta de
Recreação e EducaçãoAmbiental deAssis
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A profundidade média entre os 10 pontos medidos foi 2,4 m, estando a profundidade máxima

localizada no ponto 2 (FIGURA2A).Assim, o ponto com maior número de medições em função da profundidade

foi o ponto 2, com nove medições, ao passo que os pontos sete, nove e dez as medidas foram tomadas em três

profundidades. Há, portanto, 10 medições de cada parâmetro estudado até 1,5 m de profundidade, sete e quatro

medições a 2,0 m, e 2,5 m, respectivamente e duas medições a 3,0 m e 3,5 m de profundidade. Uma medida

também foi tomada a 4,0 m e outra a 4,5 m de profundidade.

A presença de plantas aquáticas no ponto mais profundo do reservatório evidenciou que o lago é

totalmente composto por região litorânea, ou seja, zona de transição entre os ecossistemas terrestre e lacustre,

recebendo influência direta do ecossistema terrestre adjacente (Esteves, 1998).

Os parâmetros Tb e CE apresentaram pequena variação entre os pontos na mesma profundidade e no

mesmo ponto em profundidades diferentes. A temperatura, o pH e o OD demonstraram maiores variações em

função da profundidade (FIGURA2).

A temperatura da água diminuiu em função da profundidade, sendo pequena a variação

verificada entre os pontos na mesma profundidade, exceto pelo ponto 10 (FIGURA 2B). O ponto 10,

situado próximo da entrada principal de água, é influenciado pelas características da água que adentra.

Em temperaturas superiores a 24 ºC, pequenas diferenças de temperatura alteram drasticamente a

densidade da água, gerando como conseqüência, alta estabilidade térmica (Bicudo ., 2002).

Nestas condições, o calor não se distribui uniformemente, criando condições que favorecem a

estratificação térmica do reservatório.

Os parâmetros OD e pH demonstraram comportamento similar ao da temperatura, diminuindo

em função da profundidade em todos os pontos (FIGURAS 2C e 2D). A camada mais superficial do

reservatório apresentou-se como o local onde prevalece a maior atividade fotossintética e, como

indicativo desta atividade, foram observados maiores valores de OD e pH. Esta distribuição de OD e

pH é decorrente do consumo de CO pela biota, pois em sistemas aquáticos o CO forma H CO ,

acidificando a água. Em pontos mais profundos há menor disponibilidade de luz e relativamente maior

turbidez (FIGURA 2E), desfavorecendo a produção de O . A degradação da matéria orgânica também

pode ser um fator determinante na diminuição da concentração de O dissolvido e dos valores de pH no

ambiente mais profundo, uma vez que a degradação do conteúdo orgânico consome O e produz alguns

ácidos orgânicos.

Os valores de Tb e condutividade elétrica foram baixos, com pouca ou nenhuma variação em

função do ponto (FIGURAS 2E e 2F), o que indica respectivamente baixa quantidade de íons dissolvidos

na água e de partículas em suspensão. Houve tendência de aumento em ambos os parâmetros em função do

aumento da profundidade.

A variação dos parâmetros ao longo da coluna d’água ocorreu de forma similar em todos os pontos,

indicando que é possível efetuar o monitoramento de parâmetros físico-químicos em um reservatório de

pequenas dimensões realizando medições em pontos selecionados nos locais de maior profundidade. No caso do

reservatório em estudo, os pontos indicados para o monitoramento foram os pontos 2, 5 e 8 por serem mais

profundos, com destaque para o ponto 2. Devido às características peculiares existentes no leito no ponto 10,

recomenda-se incluí-lo no monitoramento. O ponto 10, próximo à entrada de água, não deve ser amostrado como

representativo das condições da água no reservatório.
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FIGURA 2 – Croqui da área de estudo com a profundidade, em metros, medida em cada ponto (A). Variação dos
valores máximo, médio e mínimo em função da profundidade de: temperatura (B), Oxigênio
dissolvido (C), pH (D) turbidez (E) e condutividade elétrica (F) no reservatório da Floresta de
Recreação e EducaçãoAmbiental deAssis.

O método proposto atendeu aos objetivos do levantamento e permitiu a caracterização preliminar do
reservatório para obter um sistema de monitoramento adequado.

A temperatura, o OD e o pH diminuíram em função da profundidade, ao passo que a turbidez e a
condutividade elétrica aumentaram em decorrência da proximidade do leito. Uma vez que a variação dos
parâmetros ao longo da coluna d’água ocorreram de forma similar em todos os pontos, concluiu-se que é
possível monitorar os parâmetros físico-químicos em um reservatório de pequenas dimensões realizando
medições em pontos selecionados nos locais de maior profundidade. Para o caso do reservatório da FREAA,
foi recomendada a adoção dos pontos 2, 5 e 8, com ênfase no ponto 2, para acompanhamento mensal dos
parâmetros estudados.

5 CONCLUSÃO
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