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RESUMO 
 

Estudos nictemeral/vertical foram  realizados  em dois açudes com tipologias diferentes, localizados 
no Estado da Paraíba (açudes Epitácio Pessoa e  Bodocongó).  Os objetivos foram estudar as 
variações limnológicas (aspectos físicos, químicos, biológicos e microbiológicos) na coluna d’água 
durante ciclos nictemerais (24 horas); identificar  os  horários e  profundidades mais críticos em 
relação à  qualidade da água dos açudes e analisar os padrões de estratificação e mistura na 
distribuição dos parâmetros estudados em épocas de estiagens e de chuvas. A qualidade da água 
apresentou variabilidade no tempo e no espaço sob influência de fatores climáticos, morfológicos e 
antropogênicos. Os dois açudes mostraram padrões diários de estratificação e mistura que os 
caracterizaram como polimíticos quentes influenciados pelos ventos e pela profundidade. 
Estratificação térmica mais estável ocorreu durante os horários iluminados do dia e a mistura 
predominou à noite. A homogeneidade térmica no período noturno favoreceu a mistura dos 
nutrientes liberados do sedimento elevando as suas concentrações na água. O oxigênio dissolvido 
foi mais sensível à estratificação térmica e apresentou perfil clinogrado nos dois corpos aquáticos. 
A ACP (Análises de Componentes Principais) aplicada os estudos nictemerais evidenciou como 
fonte de maior variabilidade as variações temporais dia/noite antes que as de seca  e chuvas.  
 
Palavras-chave: Qualidade da água - Ciclos nictemerais - Açudes - Semi-árido – Nordeste do 
Brasil  
 
 
ABSTRACT 
 
Daily vertical studies were fulfilled in two different dams (Epitacio Pessoa and Bodocongó dams) 
with different typologies located at Paraiba State, Brazil. The goals were to study the physical, 
chemical, biological and microbiological variations in the column water during daily cycles (24 
hours) to identify the hours and the most critical depths related to the water quality in the dams and 
to analyze the patterns of stratification and mixture in the water distribution of the studied 
parameters. The quality of water showed variability on time and space, under influence of climate, 
morphological and anthropogenic factors. The two dams showed daily patterns of stratification and 
mixture with characteristics like hot polimitcs lakes influenced by the win and the depth. The 
thermal stratification occurred during the illuminated hours during the day and the mixture 
predominated at night. The thermal water quality  homogeneity during the night favored the mixture 
of released nutrients from the sediment increasing their concentrations in the mass of  water. The 
oxygen dissolved was the more sensitive parameter to the thermal stratification and showed a 
clinograd profile on the two water bodies. The PCA (Principal Components Analysis) with 
nictemeral dates showed that temporal variations day/night are the principal source of quality 
variability and more important than dry and rainy seasons.  
 

Keywords: Water quality –  Nictemeral cycles -  Dams –Semiarid –Northeast of Brazil  
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INTRODUÇÃO 
 

Os ecossistemas aquáticos são dinâmicos 
e apresentam grande variabilidade no tempo e 
no espaço, sob influência de fatores climáticos, 
morfológicos e antropogênicos. (TUNDISI, 
2003) 

Os estudos de qualidade da água, nos 
seus aspectos limnológicos e sanitários buscam 
fornecer informações para a detecção e predição 
de processos de eutrofização, salinização, 
contaminação, princípios de manejo e gestão 
destes recursos assim como para a elaboração de 
modelos preditivos que viabilizem o aumento da 
vida útil dos corpos aquáticos, em particular os 
destinados ao consumo humano. 

Com dados obtidos durante períodos 
relativamente longos de tempo, esses estudos 
permitem a descrição do funcionamento dos 
ecossistemas aquáticos possibilitando avaliar a 
intensidade das modificações na qualidade da 
água pelas interações entre as variáveis físicas, 
químicas e biológicas, fornecendo um quadro 
diagnóstico de suas condições ecológicas e a 
compreensão dos mecanismos de resposta do 
sistema aos estímulos internos e externos. 

Nos corpos aquáticos tropicais, o padrão 
de comportamento temporal responde em geral 
ao ciclo anual, onde se observam apenas duas 
estações ou épocas climáticas bem definidas, 
sendo uma de estiagem e outra de chuvas 
gerando situações distintas e persistentes nas 
condições de estratificação e na qualidade da 
água (ESTEVES et al., 1988). Esses 
ecossistemas não estão sujeitos a variações 
climáticas sazonais pronunciadas em relação à 
temperatura, como as que ocorrem nas regiões 
temperadas e sim com as variações das duas 
estações do ano, caracterizadas por regimes de 
chuva e seca (BURGIS, 1969; TALLING, 1969; 
HARDY; ROBERTSON; KOSTE, 1984). Nas 
regiões tropicais, a temperatura é elevada e 
praticamente constante ao longo do ano, sem 
acentuadas modificações de um mês para outro, 
entretanto as diferenças térmicas entre o dia e a 
noite ser maiores que a anual.  

Essa homogeneidade estacional relativa 
das características climáticas tropicais permite 
supor que estudos de qualidade de água que 
abordam variações em curto espaço de tempo 
também são importantes, pois podem detectar  
os rápidos padrões de variação físicas e 

químicas e das comunidades planctônicas, que 
ocorrem num mesmo dia e  entre as épocas de 
estiagem e de chuvas, que seriam subestimadas 
se fossem  efetuados apenas estudos temporais 
(BARBOSA; TORRES; COUTINHO, 1988).    

Nos reservatórios do semiárido 
nordestino brasileiro, submetidos à elevada 
evaporação e irregularidade da precipitação 
pluviométrica, os estudos em curto período de 
tempo (nictemerais), aliados aos estudos 
morfométricos e climáticos, tornam-se 
fundamentais como base teórica e para o 
entendimento dos padrões de comportamento da 
qualidade da água e dos processos que os 
produzem, assim como para o desenvolvimento 
de programas de manejo dos corpos aquáticos,  
viabilizando a tomada de decisões para mitigar 
os impactos ambientais negativos decorrentes 
das atividades antrópicas desenvolvidas nos 
reservatórios e nas suas bacias de drenagem.  

Neste trabalho se analisa a variabilidade 
da qualidade da coluna de água de dois açudes 
da região semi-árida nordestina, o açude 
Epitácio Pessoa (Boqueirão, 7º29’20”S e 
36º17’3”W), e o açude de Bodocongó 
(10º13’11”S e 35º52’31”W), no Estado da 
Paraíba. O açude Epitácio Pessoa está situado 
numa área rural, mesoregião dos cariris velhos, 
cujo  clima característico é quente e seco, com  
máximas de 34ºC e mínimas de 18°C, e índices 
pluviométricos  entre 150  e 300mm anuais 
(SILVA et al., 1987).  

Destaca-se pela sua importância como 
reservatório de abastecimento  de várias cidades 
paraibanas, beneficiando uma população 
superior a meio milhão de pessoas. Este açude 
represa as águas dos rios Paraíba do Norte e 
Taperoá, possui um perímetro de 138.800m e 
atualmente está funcionando com sua 
capacidade máxima de armazenamento, de  
418.088.514 m3. 

O açude de Bodocongó está situado na 
região noroeste da cidade de Campina Grande-
PB, e é formado pelo represamento das águas 
dos riachos de Bodocongó e Caracóis. Sua 
construção foi concluída em 1917, objetivando 
aumentar o  abastecimento de água do 
município, que atravessava um período de longa 
estiagem, entretanto  o elevado teor de sais na 
água não permitiu seu uso para consumo 
humano (ALMEIDA, 1964). Possui uma área de  
371.897m2, perímetro de 3.877m, volume 
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873.308m3. Recebe contribuições de esgotos 
vindo de bairros não saneados além do  
lançamento de resíduos sólidos pelos moradores 
próximos às margens. É um ambiente aquático 
urbano de usos múltiplos, destacando-se 
recreação pesca e lavagem de roupas e 
utensílios. 

Os objetivos deste estudo foram 
conhecer a amplitude das variações de 
parâmetros limnológicos e sanitários e sua 
influência na qualidade da água em ciclos de 24 
horas, ao longo da coluna d’água, dos açudes 
Epitácio Pessoa  e Bodocongó, durante as 
estações seca e chuvosa, na busca de subsídios 
para a compreensão da dinâmica  destes açudes 
e para o planejamento do gerenciamento de 
ecossistemas aquáticos do semi-árido.  
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Os estudos nictemerais foram realizados  
na coluna d’água, com coletas de água usando-
se garrafa de Van Dorn,  com  capacidade de 
3,5L,  em um ponto da zona limnética, em 
quatro profundidades: 100%, 50%, 1% e 0% de 
intensidade luminosa, num período de 24 horas 
cada A determinação das profundidades foi 
estimada a partir  da  profundidade de 
desaparecimento do disco de Secchi (m) 
multiplicada pelo fator  2,7 correspondente a 
1% de luminosidade (ESTEVES, 1998). O 
período de amostragem ocorreu entre abril/2001 
a dezembro/2002 no açude de Bodocongó e 
entre maio/2002 a março/2003 no Epitácio 
Pessoa. 

O critério utilizado na determinação do 
início e término do período de chuvas e de 
estiagem baseou-se em considerar como mês de 
transição entre as épocas, aquele onde a 
precipitação pluviométrica mensal fosse 50% 
superior ou inferior do que a precipitação do 
mês antecedente. Critérios semelhantes foram 
utilizados por Sansigolo (1989) e Ceballos 
(1995). 

A transparência da água foi medida com 
o disco de Secchi, usada para estimar a 
penetrabilidade da luz ao longo da coluna d'água 
e determinar a extensão da zona eufótica. Foram 
analisados os parâmetros: temperatura da água,  
medida com um termômetro de reversão (0,01 
de resolução),  pH, turbidez, oxigênio dissolvido 
(OD), DBO5, condutividade elétrica (CE), sódio 

(Na+), potássio (K+), cloretos (Cl-), bicarbonato 
de cálcio (HCO3

-), alcalinidade, dureza total, N-
NH3 (amônia), N-NO3 (nitrato), P-tot (fósforo 
total), PO4

2- (ortofosfato solúvel),  Coliformes 
Termotolerantes (CTerm)  e Clorofila a (Cl a).  
A determinação dos parâmetros físicos, 
químicos e microbiológicos seguiram APHA, 
(1998); a clorofila a foi determinada por 
extração a quente com metanol 90% (JONES, 
1979).  Análise de Componentes Principais-
ACP - Statistics 5.0 (Statsoft Inc., 2000) foi a 
técnica estatística utilizada neste estudo. Para 
apresentação do perfil vertical e nictemeral 
foram elaborados gráficos de isolinhas 
construídos com a ajuda do software SURFER 
5.01. 

 
RESULTADOS E DISCUSSAO 
 

No açude Epitácio Pessoa a temperatura 
ao longo da coluna d’água, nas quatro coletas 
nictemerais, variou entre  25,9 e  26,4ºC em 
maio/02,    23,6 e 26,2ºC em nov/02,  26,1 e  
27ºC em jan/03 e   25,9 e 28,4ºC em mar/03 
(Figura 1). Em todos os ciclos nictemerais 
houve períodos de estratificação, geralmente 
durante o dia, seguidos de circulação durante a 
madrugada, devido ao esfriamento da água 
causado pela diminuição da temperatura do ar e 
pelo aumento da velocidade do vento, 
detectados in loco.  

Este esfriamento noturno é decorrente da 
perda de calor da superfície da água para a 
atmosfera e convecção. Estas características são 
típicas de corpos aquáticos polimíticos quentes 
que apresentam repetidos períodos de circulação 
e curtos intervalos de aquecimento e 
estratificação fraca, seguida de esfriamento 
rápido (ESTEVES, 1998). Nestas 
circunstancias, a circulação provocada pelas 
correntes de convecção é suficiente, juntamente 
com o vento, para romper a estratificação 
(WETZEL, 1981; MARGALEF, 1983; 
MINOTI, 1999).  

A estrutura térmica do açude Bodocongó 
apresentou estratificações ao longo da coluna 
d’água nas nictemerais de agosto/01, julho/02 e 
dezembro/02, no período iluminado do dia, até 
as 19:00h (Figura 2).  Nos dias de coleta no mês 
de agosto de 2001, a temperatura variou entre 
22,0 e 24,5ºC, já em dezembro de 2001 não 
houve estratificação térmica, variando a 
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temperatura entre 24,0 e 26,7ºC, em julho de 
2002 a temperatura esteve entre 23,0 e 24,4ºC e 
em dezembro do mesmo ano  entre 24,4º e 
26,6ºC. De forma semelhante ao açude Epitácio 
Pessoa, no açude Bodocongó também ocorreu 
circulações diárias, facilitadas pela escassa 
profundidade e pela ação dos ventos que 
favoreceu a homotermia, classificando este 
açude como polimítico quente. Comportamento 
similar foi observado por  Barbosa (2002) no 
açude Taperoá II  - PB, com estratificações 
entre as 14:00 e 18:00h, com formação de 
termoclina a 3m de profundidade no período 
seco e 1,5m no chuvoso, e circulações noturnas 
entre 18:00 e 02:00h. O processo de 
desestratificação foi atribuído à queda da 
temperatura do ar e o aumento da velocidade 
dos ventos à noite que quebraram a barreira 
térmica e de densidade provocando mistura 
completa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 1- Variação vertical e nictemeral de temperatura, nos meses de maio/02, novembro/02, janeiro/03  e março/03  no 
açude Epitácio Pessoa (Boqueirão) – PB 
da coluna d’água. 
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Figura 2 - Variação vertical e nictemeral de temperatura, nos meses de agosto/01,dezembro/01, julho/02  e dezembro/02   
no açude de Bodocongó - PB.  
 
 

Os valores médios de turbidez,  no açude 
Epitácio Pessoa, durante os estudos nictemerais, 
foram baixos (4,3  a 5,6uT) e crescentes com a 
profundidade. O pH não apresentou  grandes 
mudanças ao longo da coluna d’água, variando 
entre  neutro ( x = 7,1 – maio/02 e 7,4 – 
março/03) e levemente básico ( x =7,8 – 
novembro/02 e janeiro/03), com valores 
mínimos a 20m de profundidade ( x =7,4) e 
máximos nas camadas superficiais ( x  = 
7,6)(Figura 3). As nictemerais de maio/02 e 
março/03 não mostraram um padrão horário e 
vertical definido. Nas coletas de estiagem 
(novembro/02 e janeiro/03), evidenciaram-se 
valores mais elevados ( x =7,8) e estratificações 
definidas entre 11:00 e 20:00h, com declínio 
acentuado com a profundidade, associado a 
formação do CO2  e a redução do pH que são 
intensificadas pelo aumento da biodegradação 
heterotrófica da matéria orgânica. 

As pequenas variações de pH são 
decorrentes da  alta alcalinidade e da capacidade 

de tamponamento das águas do açude Epitácio 
Pessoa, que permitiram com o deslocamento do 
equilíbrio do CO2, manter um pH relativamente 
estável nos compartimentos do sistema. A 
tendência de elevação do pH no período de 
estiagem e nas camadas superficiais pode ser 
justificada através do processo fotossintético, 
que aumenta a demanda de CO2, afetando deste 
modo o sistema carbônico. 

No açude Bodocongó, os maiores 
valores de turbidez foram detectados no fundo 
do açude ( x = 7uT). O pH nos quatro ciclos 
nictemerais não apresentou variações 
acentuadas,  variando entre x =7,5 (julho/02) e  
x =8,0 (dezembro/02) (Figura 4).  Em agosto/01 
e dezembro/01 os  valores foram mais elevados 
no período iluminado do dia. As variações de 
pH nas nictemerais de julho/02 e dezembro/02 
apresentaram maiores valores  no período 
noturno. Estes resultados sugerem uma provável 
relação com os fatores climáticos e com 
processos biológicos (fotossíntese, respiração e 
decomposição). Durante a noite geralmente 
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ocorreu mistura da coluna d’água o que pode ter 
promovido a distribuição dos íons na coluna 
d’água.  

Dentre as variáveis analisadas, o 
oxigênio dissolvido foi a que teve melhor 
associação com os perfis de temperatura da 
água. Nos quatro perfis ou estudos nictemerais 
no açude Epitácio Pessoa foi observada variação 
diária nas diferentes profundidades que 
revelaram um padrão clinogrado, especialmente 
entre 11:00 e 20:00h (Figura 5). As perdas de 
oxigênio no hipolímnio ocorrem principalmente 
como resultado da oxidação biológica da 
matéria orgânica, especialmente na interface 
sedimento-água, onde a decomposição 
bacteriana é mais intensa (WETZEL, 1981). A 
coluna d’água do açude, mesmo apresentando 
perfil clinogrado,  mostrou-se bem oxigenada  
em todos os horários até a profundidade máxima 
de coleta (20m) e não ocorreu anoxia em 
qualquer das profundidades, havendo 
percentuais de saturação entre 60 e 108%.   

No açude Bodocongó, as concentrações 
de OD foram baixas em todas as nictemerais 
(Figura 6), com médias entre 1,3mg/l 
(dezembro/02) e 2,2mg/l (dezembro/01). O 
oxigênio dissolvido seguiu o mesmo 
comportamento que a temperatura da água, 
sendo que a coluna d’água sempre se manteve 
estratificada mostrando o perfil clinogrado, 
menores concentrações no fundo do açude, com 
percentual de saturação entre 2,5mg/l e 66%. As 
baixas concentrações de OD no fundo do açude 
e no período noturno, estão associadas a maior 
demanda de oxigênio nos processos de 
respiração e degradação da matéria orgânica, 
que diminuem a reserva de oxigênio podendo 
causar um déficit se processos mecânicos 
provocados pela a ação do vento não forem 
suficientes para manter o mínimo de oxigênio 
necessário.   

No açude Epitácio Pessoa, a CE  teve 
valores mais elevados na nictemeral de 
março/03 ( x =640µmho/cm), relacionados ao 
transporte de sais com as chuvas. Não foram 
verificadas diferenças acentuadas de CE entre as 
profundidades. O aumento no período noturno, 
provavelmente esteja associado a resuspensão 
de íons do fundo durante a circulação noturna 
da coluna d’água.  
A CE, no açude Bodocongó, revelou-se mais 
elevada para as campanhas nictemerais do 

período de estiagem ( x =1967umho/cm – 
dezembro/01; x =2169umho/cm – 
dezembro/02), associadas a concentração dos 
sais   nesse   período.    Não  foram    verificadas 
variações expressivas entre as profundidades; 
houve uma leve tendência de valores mais altos 
no fundo.  
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Figura 3 - Variação vertical e nictemeral do pH, nos meses de maio/02, novembro/02, janeiro/03 e março/03 no açude 
Epitácio Pessoa (Boqueirão) – PB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4 - Variação vertical e nictemeral do pH, nos meses de agosto/01, dezembro/01, julho/02 e dezembro/02  no 
açude de Bodocongó - PB.  
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Figura 5 - Variação vertical e nictemeral de OD, nos meses de maio/02, novembro/02, janeiro/03  e março/03  no açude 
Epitácio Pessoa (Boqueirão) – PB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6 - Variação vertical e nictemeral de OD, nos meses de agosto/01, dezembro/01, julho/02 e dezembro/02 no 
açude de Bodocongó - PB.  
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Não foram  verificados padrões verticais 
e nictemerais definidos para alcalinidade e 
dureza total no reservatório Epitácio Pessoa.  As 
concentrações médias de alcalinidade foram 
mais elevadas em março/03 (98mg/l). Para a 
dureza, verificou-se uma leve tendência de 
aumento com a profundidade, com valores 
médios mínimos  em março/03  (101mg/l) e 
máximos em  janeiro/03 (126mg/l). Maiores 
valores de dureza na parte mais profunda do 
reservatório  estão relacionados à liberação de 
CO2 resultante da decomposição da matéria 
orgânica. O CO2 é fundamental para 
solubilização do CaCO3, e conseqüente 
formação de bicarbonato de cálcio. 

No açude Bodocongó, os valores 
máximos de alcalinidade e de dureza  ocorreram 
em dezembro/02 (alcalinidade: x =282mg/l; 
dureza: x =566mg/l). As variações horárias e 
verticais  da alcalinidade e dureza não foram 
significativas para qualquer dos ciclos 
nictemerais, apesar de haver tendências de  
aumento em direção ao fundo do açude. O 
aumento das concentrações de alcalinidade na 
estiagem  pode ser explicado tanto pela 
acumulação por evaporação como pela maior 
influencia de efluentes urbanos mais 
concentrados na seca.  

As concentrações médias de N-
amoniacal, no açude Epitácio Pessoa, variaram 
entre 0,11mg/l – maio/02  e 1,82mg/l – 
março/03 (Figura 7). Apesar de haver um leve 
aumento com a profundidade, em praticamente 
todas as nictemerais, este não foi expressivo, 
associado à falta de estratificação térmica 
duradoura e  desestratificação no período 
noturno. A inexistência de camadas com 
temperatura e densidade diferentes à noite 
favoreceu a mobilidade dos nutrientes liberados 
pelo sedimento, aumentando sua concentração 
nesses horários. Nas nictemerais  de maio/02 
( x =0,96mg/l) e janeiro/03 ( x =0,90mg/l),  
ocorreram as concentrações máximas de N-
nítrico, crescendo com a profundidade entre 
11:00 e 17:00h, período onde verificou-se 
estratificações térmicas, embora instáveis. Em 
novembro/02, janeiro/03 e março/03 não foram 
verificados padrões horários e verticais 
definidos.  
Para o açude Bodocongó, as coletas nictemerais 
apresentaram  concentrações de N-amoniacal 

que oscilaram entre ( x =1,02mg/l – agosto/01 e 

x =5,73mg/l – dezembro/02), com tendência de 
maiores valores no fundo do açude (Figura 8). 
Ocorreram maiores concentrações durante à 
noite, associados a desestratificação da coluna 
mais freqüente nesses horários. As 
concentrações médias de N-nítrico foram baixas 
e variaram entre  0,01mg/l (agosto/01) e 
1,58mg/l (dezembro/02). Não foram observadas 
variações horárias e verticais definidas.  

No açude Epitácio Pessoa, as 
concentrações médias de Ptot (0,018mg/l – 
maio/02 a 0,199mg/l – março/03), mostraram 
concentrações mais elevadas  à noite (Figura 9). 
Não foram observadas  variações acentuadas ao 
longo da coluna d’água, mas verificou-se um 
certo aumento no fundo do reservatório. Não se 
observou um padrão vertical de distribuição 
para PO4

3-. As concentrações médias de PO4
3- 

variaram de 0,005mg/l (maio/02) a 0,031mg/l 
(novembro/02), mais elevados durante a noite. 
O aumento de Ptot e PO4

3- no período noturno 
pode está relacionado à liberação do sedimento 
durante desestratificação térmica. O acréscimo 
de Ptot em direção ao fundo associa-se a 
diminuição do oxigênio nessa profundidade.  

Os valores médios de Ptot (Figura 10) e 
de PO4

3-, no açude Bodocongó,  estiveram mais 
elevadas nas coletas nictemerais de agosto/01 
(Ptot:  1,80mg/l; PO4

3-: 1,59mg/l). Nos quatro 
ciclos, não  foram verificadas variações verticais 
expressivas. Durante a noite foi predominante a 
mistura, resultando no revolvimento de fósforo 
do fundo do açude para  toda a coluna, 
elevando,  muitas vezes, suas concentrações.  

Os CTerm ( x =0,0- 2,5x103UFC/100ml), 
no açude Epitácio Pessoa, apresentaram durante 
as  nictemerais  de maio/02 e março/03 (chuvas) 
valores mais elevados nas profundidades 
correspondentes a 50% de intensidade. A 
presença de concentrações elevadas de CTerm 
em camadas superficiais, não é normalmente 
esperada, devido à ação conjunta de fatores 
bactericidas como maiores valores de pH, OD e 
intensidade luminosa. Esses resultados podem 
ser explicados pela diminuição da intensidade 
luminosa nesses dias de coleta, já que se tratava 
de período chuvoso e pH próximo ao neutro 
nesta profundidade. Em novembro e janeiro/03 
apresentou  maiores concentrações nas  camadas 
mais profundas. De um modo geral nas quatro 
nictemerais houve  maiores concentrações  no 
período noturno. A clorofila a (0,4 – maio/02 a 
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3,0mg/l – março/03), apresentou maiores 
concentrações nos horários de luz, e 
homogeneização à noite nas coletas de maio/02 
e novembro/02. A distribuição do fitoplâncton, 
medida através das concentrações de clorofila a,  
no eixo vertical, seguiu o comportamento 
térmico, no açude Epitácio Pessoa, com 

estratificações no período iluminado do dia e 
homogeneização à noite. 

No açude Bodocongó, os valores de 
CTerm ( x =7,4x103 - 3,2x104UFC/100ml), 
apresentaram tendência de maiores 
concentrações nas camadas mais profundas.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 - Variação vertical e nictemeral de N-NH3, nos meses de maio/02, novembro/02, janeiro/03 e março/03 no 
açude Epitácio Pessoa (Boqueirão) – PB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 - Variação vertical e nictemeral de N-NH3, nos meses de agosto/01, dezembro/01, julho/02 e dezembro/02 no 
açude de Bodocongó - PB.  
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As concentrações de Cl a para as 
nictemerais do açude Bodocongó, apresentaram-
se mais elevadas nas coletas de estiagem 
( x =2,4µg/l – dezembro/01; x =5,9µg/l – 
dezembro/02), nas camadas superficiais da 
coluna d’água e  no período iluminado do dia. 
  
Análise de componentes principais (ACP) 

Nos dois açudes, a ACP   produziu  dois 
eixos ortogonais que expressaram parte da 
variabilidade contida nas variáveis originais e 
agrupou os pontos  associados tendo como fonte 
de maior variabilidade as mudanças entre o dia 
e a noite em detrimento das variações entre a 
superfície e o fundo.   
 
Açude Epitácio Pessoa 

 
Período de Chuvas 

 
Durante o período de chuvas, a extração 

de dois fatores acumulou 47,8% da variância do 
sistema (Quadro 1 e 2 e Figura 9). O primeiro 
plano fatorial explicou a maior variabilidade do 
sistema (37,9%), apresentando correlações 
positivas entre temperatura, DBO5, CE, cloretos, 
alcalinidade, N-amoniacal, Ptot, PO4

3- e Cl a, 
associados a concentrações  elevadas dessas 
variáveis na nictemeral de março/03 
(componente de eutrofização). As correlações 
entre HCO3

- e N-nítrico (N-NO3), no eixo 
negativo, são correspondentes aos maiores 
valores em maio/02. Estes resultados refletem a 
entrada de águas de escoamento superficial que 
carregam os íons e nutrientes presentes na bacia 
de drenagem e conseqüentes aumentos de CE e 
da biomassa fitoplanctônica.  N-nítrico se situou 
no eixo negativo da primeira componente por 
influências das atividades antrópicas dentro do 
açude, como a carcinicultura. 

O fator 2 explicou 9,9% da variância do 
sistema, sendo denominada de “componente de 
turbidez”, associada ao carreamento de material 
depositado na bacia de drenagem com as 
chuvas, representada  por sólidos suspensos 
totais que influenciaram na turbidez e DBO5 

No agrupamento dos pontos houve 
tendência de separação entre os do período 
iluminado daqueles do período noturno, 
indicando que as coletas nictemerais podem 
ocorrer a intervalos maiores, desde que sejam 
contemplados os horários de luz e os noturnos, 

podendo com isto realizar campanhas 
nictemerais de maior tempo de duração e 
diminuindo possíveis fatores interferentes.  
 
Quadro 1 – Eigenvalues extraídos através da 
ACP das nictemerais do eixo vertical do açude 
Epitácio Pessoa – PB, meses de chuva 
(maio/02 e março/03). 
  
Eigenvalues 
 (Fatores) 

Valor  
 Eigenvalues 

% total 
 Variância 

%  
 Acumulação 

1 8,34737 37,94259 37,94259 
2 2,175346 9,887938 47,83053 

 
 
Quadro 2 – Coeficientes de correlações entre 
as variáveis nos dois primeiros eixos da 
ordenação na ACP para a distribuição das 
nictemerais do eixo vertical do açude Epitácio 
Pessoa – PB, nos meses de chuva (maio/02 e 
março/03). 
 

Variáveis Fator 1 Fator 2 

Temp 0,839797 0,068615 

pH 0,193546 0,125115 

CE 0,960397 0,18483 

Turb 0,220454 0,305447 

Alc 0,843273 0,016872 

Dur 0,033984 -0,29145 

Ca++ 0,26917 -0,77031 

Mg++ 0,159753 0,327408 

Na+ 0,311654 0,154044 

K+ 0,163314 -0,01851 

HCO3 -0,89308 -0,17444 

Cl- 0,850083 0,060714 

DBO5 0,629307 0,027718 

OD -0,19804 -0,41342 

N-NH3 0,843279 0,281713 

N-NO3 -0,92068 -0,10504 

Ptot 0,791369 -0,00112 

PO4
-- 0,665968 -0,1154 

ST 0,323837 0,104259 

SST 0,39529 0,531308 

CTerm 0,024712 -0,35339 

Cl_a 0,605663 -0,31761 

 
 



 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9 – Ordenação (ACP) das Variáveis  (a), dos horários e profundidade (b) das nictemerais do eixo vertical do 
açude Epitácio Pessoa – PB, nos meses de chuva (maio/02 e março/03). O número representa o horário e as letras as 
profundidades (a=100% luz; b=50% luz; c = 1% luz; d= 0% luz). 
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Período de Estiagem 
 
Para a época de estiagem (Quadro 3 e 

4 e Figura 10),  os dois fatores explicaram 
46,5% dos dados. O primeiro fator (36,3%) 
mostrou correlações  positivas entre 
temperatura, CE, dureza, Ca++, representada 
pela “componente salinização” associadas a 
evaporação elevada na estiagem. O 
agrupamento, no eixo negativo, de Na+ e K+, 
está associado às concentrações elevadas em 
novembro/02. Esse comportamento  expressa 
a influência de sais e nutrientes no açude na 
estiagem, associados à diminuição do volume  
e as perdas de água por evaporação.  

O segundo fator, explicou 10,2% da 
variabilidade dos dados e apresentou 
correlações positivas entre Cl a e OD, mais 
elevados em novembro/02, associadas ao 
processo fotossintético e aos nutrientes 
presentes neste período (componente de 
eutrofização/biomassa algal).  

 
Nestes dois ciclos é visível a 

separação no plano fatorial entre os pontos de 
coleta do dia (1º e 2º quadrantes) dos horários 
noturnos (3º e 4º quadrantes). Esse padrão de 
distribuição  seguiu a disposição das variáveis 
nos eixos positivos e negativos de cada fator. 
  
Quadro 3 – Eigenvalues extraídos através da 
ACP das nictemerais do eixo vertical do 
açude Epitácio Pessoa – PB, nos meses de 
seca (novembro/02 e janeiro/03). 
 

Eigenvalues 
(Fatores) 

Valor 
 Eigenvalues 

% total 
 Variância 

%  
Acumulação 

1 7,978573 36,26624 36,26624 

2 2,249652 10,22569 46,49193 

 
Quadro 4 – Coeficientes de correlações 
entre as variáveis nos dois primeiros eixos 
da ordenação na ACP para a distribuição 
das nictemerais do eixo vertical do açude 
Epitácio Pessoa – PB, nos meses de seca 
(novembro/02 e janeiro/03). 
 
Açude de Bodocongó 

 

 
Período de Chuvas 

 
No açude de Bodocongó, a ACP 

extraiu dois fatores, no período chuvoso, que 
explicaram 52,4% da variabilidade dos dados 
(Quadro 5 e 6 e Figura 11).  

O fator 1 (42,2%) mostrou correlações 
positivas entre Na+, K+, HCO3

-, alcalinidade, 
N-NH3 e N-NO3, por apresentarem as maiores 
concentrações nas coletas de julho/02. Os 
maiores valores de pH, dureza, Ptot, PO4

3- e 
CTerm, na nictemeral de agosto/01, 
agruparam estes parâmetros no eixo negativo. 
Este comportamento indica a entrada de íons,  
nutrientes  e bactérias com as  chuvas e  
particularmente com os esgotos afluentes, 
sendo esta componente denominada de 
“eutrofização/estado sanitário”.   

O fator 2 (10,2%), agrupou no eixo 
positivo a turbidez, DBO5 e SST, por 
apresentar valores mais elevados nos horários 
das 13:00 e 17:00h no fundo do açude, nas 
coletas de julho/02. Nesse mesmo fator, no 
eixo negativo, verifica-se a correlação 
positiva entre Cl a  e OD e temperatura que se 
posicionaram no eixo negativo, possivelmente 
porque o sombreamento provocado pela 
turbidez pode inibir a fotossíntese. A esta 
componente foi atribuído o nome de “sólidos 
associados  a turbidez”. 

Variáveis Fator 1 Fator 2 Variáveis Fator 1 Fator 2 
Temp 0,897625 0,014324 Cl- -0,397 -0,67965 

pH 0,001234 0,092788 DBO5 0,046989 -0,38794 

CE 0,776767 -0,10517 OD -0,11049 0,694638 

Turb -0,78602 0,015606 N-NH3 0,062475 -0,30907 

Alc 0,167123 0,070972 N-NO3 0,89061 -0,25758 

Dur 0,83331 -0,01378 Ptot -0,49494 -0,14519 

Ca++ 0,704539 -0,15734 PO4
-- -0,71938 0,057982 

Mg++ -0,59798 -0,01798 ST 0,0932670,010695 

Na+ -0,9355 0,192421 SST -0,69703 0,306803 

K+ -0,93947 0,129002 CTerm 0,300714 -0,00774 

HCO3 0,209781 -0,35797 Cl_a -0,22386 0,811366 
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Quadro 5  – Eigenvalues extraídos através da  ACP dos dados das nictemerais do eixo vertical do 
açude Bodocongó – PB, nos meses de chuva (agosto/01 e julho/02). 
 

Eigenvalues 
(Fatores) 

Valor  
 Eigenvalues 

% total  
Variância 

%  
Acumulação 

1 9,282945 42,1952 42,1952 

2 2,246634 10,21197 52,40718 

 
Quadro 6   – Coeficientes de correlações entre as variáveis nos dois primeiros eixos da ordenação 
na ACP para a distribuição das nictemerais do eixo vertical do açude Bodocongó – PB, nos meses 
de chuva (agosto/01 e julho/02). 
 

Variáveis Fator 1 Fator 2

Temp 0,243438 -0,36904

pH -0,68056 -0,15771

CE 0,967596 -0,03232

Turb 0,056175 0,69094

Alc 0,960198 0,012297

Dur -0,67683 0,163181

Ca++ 0,487015 0,141579

Mg++ 0,183639 0,071899

Na+ 0,968864 -0,02942

K+ 0,963339 -0,0247

HCO3 0,873107 0,016271

Cl- 0,585899 0,092772

DBO5 0,078227 0,397206

OD 0,218075 -0,63007

N-NH3 0,798328 0,094086

N-NO3 0,779636 -0,11266

Ptot -0,63931 0,348677

PO4
-- -0,83563 0,021598

ST 0,51956 0,204504

SST 0,102555 0,257379

CTerm -0,58834 0,515858

Cl_a -0,31308 -0,60198
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Período de Estiagem  

 
Durante a estiagem, as duas componentes acumularam 55,8% da variância do sistema 

(Quadro 7 e 8 e Figura 12).  
 
Quadro 7 – Eigenvalues extraídos através da  ACP dos dados das nictemerais do eixo vertical do 
açude  Bodocongó – PB, nos meses de seca (dezembro/01 e dezembro/02). 
 

Eigenvalues 
(Fatores) 

Valor  
Eigenvalues 

% total  
Variância 

%  
Acumulação 

1 10,31091 46,86778 46,86778 

2 1,975864 8,9812 55,84898 

Figura 11 - Ordenação (ACP) das Variáveis (a), dos horários e profundidade (b) das nictemerais do eixo 
vertical do açude de Bodocongó – PB, nos meses de chuva (agosto/01 e julho/02). O número representa o 
horário e as letras as profundidades (a=100% luz; b=50% luz; c = 1% luz; d= 0% luz). 
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O fator 1 (46,9%) agrupou,  no eixo 
positivo, as variáveis Mg++, dureza e HCO3

-
 

(componente de salinização), com maiores 
concentrações em dezembro/02 e no  eixo 
negativo os cloretos, que estiveram mais 
elevados na nictemeral de dezembro/01,  
devido à  concentração dessas variáveis com o 
processo evaporativo.  

Valores elevados de pH, CE, 
alcalinidade N-NH3, N-NO3, clorofila a, 
alcalinidade, CE e  CTerm em dezembro/02, 

contribuíram  para o agrupamento desses 
parâmetros no eixo positivo do segundo fator 
(9%).  No eixo negativo desse mesmo plano 
fatorial, a  reunião  de turbidez, Na+ e K+, 
esteve associada a maiores níveis nas 
amostragens de dezembro/01, possivelmente 
associada à reurbanização da orla do açude que 
iniciou nesse período. Esta componente pode 
ser denominada de eutrofização/estado 
sanitário

 
 
Quadro 8 – Coeficientes de correlações entre as variáveis nos dois primeiros eixos da ordenação na 
ACP para a distribuição das nictemerais do eixo vertical do açude Bodocongó – PB, nos meses de 
seca (dezembro/01 e dezembro/02). 
 
 
 

Variáveis Fator 1 Fator 2 Variáveis Fator 1 Fator 2 

Temp 0,044333-0,23139 Cl- -0,63291 -0,2191 

pH -0,04275 0,811487 DBO5 0,039483 -0,0435 

CE 0,5611170,656162 OD -0,5773 -0,58962 

Turb -0,67429 -0,66411 N-NH3 0,5219480,779285

Alc 0,5802580,745286 N-NO3 0,4776580,459871

Dur 0,675217-0,03532 Ptot 0,6241720,448201

Ca++ 0,2865250,437428 PO4
-- 0,6494710,641091

Mg++ 0,7474470,106057 ST -0,25585 -0,29551 

Na+ -0,67243 -0,69092 SST 0,525239-0,24099 

K+ -0,09744 -0,63808 CTerm -0,1166 0,630341

HCO3 0,7414880,558689 Cl_a 0,2750760,658408
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Figura 12 - Ordenação (ACP) das Variáveis (a), dos horários e profundidade (b) das nictemerais do eixo vertical 
do açude de Bodocongó – PB, nos meses de seca (dezembro/01 e dezembro/02). O número representa o horário e 
as letras as profundidades (a=100% luz; b=50% luz; c = 1% luz; d= 0% luz). 



 18 

 
CONCLUSÕES 
 

Os açudes Epitácio Pessoa e Bodocongó, 
embora com diferentes morfometrias e 
capacidades de armazenamento, mostraram 
padrões diários de estratificação e mistura que 
caracterizaram os dois ambientes como 
polimíticos quentes,  sob forte condicionamento 
da ação dos ventos e da profundidade. O açude  
Bodocongó, devido à menor área do espelho de 
água, à menor profundidade e à maior 
regularidade de seu perímetro, apresentou maior 
instabilidade térmica. Durante o período 
iluminado nos dois açudes predominaram  
estratificações térmicas,  que evoluíram para 
homogeneidade e mistura durante a noite. 

O parâmetro mais sensível à 
estratificação térmica foi o oxigênio dissolvido, 
que apresentou perfil clinogrado nos dois corpos 
aquáticos. No açude Epitácio Pessoa, não houve 
anoxia até os 20m de profundidade, 
evidenciando boa oxigenação da coluna d’água: 
as camadas mais profundas apresentaram nível 
de saturação de OD superiores  60%.  Já  o 
açude de Bodocongó apresentou perfil 
clinogrado mais acentuado, com concentrações 
próximas zero a 5m de profundidade. Não 
foram verificados padrões definidos de 
flutuações verticais dos íons, decorrentes das 
estratificações pouco estáveis. A falta de 
estratificação térmica duradoura no açude de 
Bodocongó se refletiu também no 
comportamento nictemeral dos nutrientes. A 
homogeneidade térmica neste corpo aquático, 
com predominância no período noturno, 
aparentemente tendeu a favorecer  os  
movimentos verticais de mistura, facilitando 
também a mobilidade dos nutrientes liberados 
do sedimento, aumentando sua concentração na 
água. Os horários mais críticos em relação à 
qualidade da água foram, nos dois açudes, os 
noturnos, em conseqüência da mistura da coluna 
de água e do revolvimento do material do fundo.   

Nos dois açudes, a ACP aplicada aos 
ciclos nictemerais apresentou como fonte de 
maior variabilidade as variações horárias 
(dia/noite) em detrimento das espaciais 
(superfície/fundo) na coluna de água. Esses 
resultados sugerem que a distribuição vertical 
dos parâmetros pode estar sendo influenciada 
pela velocidade dos ventos, morfometria e 

correntes de funcionamento hidráulico. A baixa 
heterogeneidade vertical sugere que em 
ambientes com pouca profundidade como o 
açude Bodocongó  pode-se  otimizar os estudos 
de campo diminuindo o numero de 
profundidades de amostragem. 

Por outro lado, a separação entre a 
qualidade da água dos pontos nas diferentes 
profundidades do período iluminado daquela do  
período noturno, aponta para que as coletas 
nictemerais possam ocorrer a intervalos 
maiores, desde que sejam contemplados os 
horários de luz e os noturnos. Entretanto, estes 
estudos se deveriam estender por  três ou mais 
dias consecutivos, a fim de detectar possíveis 
variações. As componentes principais 
observadas nos ciclos de 24 horas nas 
campanhas de seca e de chuvas se associaram 
com os parâmetros de eutrofização, 
turbidez/sólidos e salinização. 

Os estudos em curto período de tempo e 
ao longo da coluna d’água, aliados aos estudos 
morfométricos e climáticos são fundamentais no 
entendimento dos padrões de comportamento da 
qualidade da água e dos processos que os 
produzem, assim como no desenvolvimento de 
programas de manejo e na elaboração de 
modelos preditivos. 
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