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Resumo:  Reservatórios artificiais são sistemas complexos e de grande importância estratégica e
apresentam diferenças quanto à origem, idade, morfologia, formas de utilização e comportamento
limnológico. A precipitação constitui-se como um importante fenômeno do ciclo hidrológico que pode
promover  alterações  significativas  nos  processos  ambientais,  influenciando  na  quantidade  de
nutrientes,  principalmente,  durante  o  período  chuvoso.  O  objetivo  do  presente  estudo  foi  o  de
verificar  possível  correlação  entre  o  regime  pluviométrico  e  a  concentração  de  nutrientes,
especialmente, nitrogênio e fósforo, como indicador da qualidade da água. Os resultados indicaram
que no ano de 2015 as chuvas ocorreram de forma mais dispersa ao longo do ano com valores de
precipitação menores no mês de dezembro (89,70 mm) e janeiro (61,90 mm) quando comparados com
o ano de 2014. A correlação entre precipitação e fósforo total apresentou leve tendência decrescente,
sendo que a concentração de fósforo variou entre 0, 103 mg/L a 0,001 mg/L. Do mesmo modo, a
correlação entre precipitação e nitrogênio total  apresentou tendência decrescente, com variação
entre  0,4045  mg/L  e  0,0065  mg/L.  A  correlação  entre precipitação  e  amônia  apresentou  uma
tendência decrescente com valor máximo registrado de 1,4 mg/L e mínimo de 0,0044 mg/L e com o
nitrato uma tendência crescente com um valor máximo de 0,2 mg/L e mínimo de 0,0525 mg/L. Os
resultados  demonstraram  uma  fraca  interação  no  aporte  de  nutrientes  nos  meses  de  maior
precipitação pluviométrica. 
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RAINFALL AND NUTRIENT SUPPLY IN TROPICAL RESERVOIRS
FOR THE PUBLIC WATER SUPPLY

Abstract: Artificial ponds are complex systems and of great strategic importance and differ as to the
origin,  age, morphology, forms of  use and limnological behavior. Rainfall  was established as an
important  phenomenon  of  the  hydrological  cycle  that can  promote  significant  changes  in
environmental processes, influencing the amount of nutrients, especially during the rainy season. The
aim of this study was to determine possible correlation between rainfall and the concentration of
nutrients, especially nitrogen and phosphorus, as an indicator of water quality. The results indicated
that in 2015 the rains occurred more dispersed throughout the year with lower precipitation values in
December (89.70 mm) and January (61.90 mm) when compared to the year 2014. The correlation
between precipitation and total phosphorus showed a slight decreasing trend, and the phosphorus
concentration  varied  between  0,  103  mg/L  to  0.001  mg/L.  Similarly,  the  correlation  between
precipitation and total nitrogen showed a decreasing trend, varying between 0.4045 mg/L to 0.0065



mg/L. The correlation between precipitation and ammonia showed a decreasing trend with maximum
recorded value of 1.4 mg/L and a minimum of 0.0044 mg/L nitrate and an increasing trend with a
maximum value of 0.2 mg/L, min to 0.0525 mg/L. The results showed a weak interaction in nutrient
input in the months of greatest rainfall.
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1. INTRODUÇÃO

Reservatórios  artificiais  são sistemas complexos  e de grande importância  estratégica.
Complexos no que tange aos mecanismos de funcionamento e interação entre seus componentes e
importantes quanto aos diferentes usos a que se destina (TUNDISI; MATSUMURA-TUNDISI, 2008).

Diferentemente dos lagos, os reservatórios apresentam diferenças quanto à origem, idade,
morfologia, formas de utilização e comportamento limnológico. Essas características influenciam a
dinâmica da qualidade da água em seus processos físicos, químicos e biológicos (STRAŠKRABA;
TUNDISI, 2013).

Dentre os principais  problemas de qualidade da  água mais  comuns em reservatórios
estão:  a  poluição orgânica,  a  eutrofização,  contaminação por  nitratos,  acidificação,  problemas de
turbidez,  salinização devido à aplicação excessiva de fertilizantes, contaminação por bactérias ou
vírus, doenças hidricamente transmissíveis, contaminação por metais pesados, agrotóxicos ou outros
produtos químicos que acumulam toxinas nos sedimentos e seres vivos (STRAŠKRABA; TUNDISI,
2013).

A precipitação constitui-se como um importante fenômeno do ciclo hidrológico que pode
promover alterações significativas nos processos ambientais tais como: erosão dos solos, transporte de
poluentes de origem difusa, carreamento de material particulado e de nutrientes em diferentes escalas
espaciais conforme o uso e a ocupação do solo (PINHEIRO et al., 2014).

A quantidade de nutrientes ao reservatório pode aumentar consideravelmente durante o
período chuvoso, o que pode favorecer o crescimento de organismos fitoplanctônicos e influenciar as
características tróficas do ambiente aquático (VIDAL; NETO, 2014). 

Nesse contexto, o objetivo do presente estudo foi o de verificar possível correlação entre
o regime pluviométrico e a concentração de nutrientes, especialmente, nitrogênio e fósforo, como
indicador da qualidade da água.
                                                                                                                                                                    
2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Área de estudo

O reservatório do ribeirão João Leite (Figura 1) se encontra localizado a montante da
cidade de Goiânia (Goiás-Brasil),  limítrofe a duas unidades de conservação sendo elas: o Parque
Estadual  Altamiro  de  Moura  Pacheco  (PEAMP)  criado  pela  Lei  Estadual  nº  11.878  em 30  de
dezembro de 1992 e o Parque Estadual João Leite (PEJoL) criado pela Lei Estadual nº 18.462 de 9 de
abril de 2014 que em conjunto somam uma área de 4.964 hectares (SECIMA, 2016). 

Possui em sua cota máxima operacional um volume de 129 hm3 destinado a regularizar
uma vazão de 6,23 m³/s, sendo 5,33 m³/s destinados ao abastecimento público de água e 0,90 m³/s
como descarga mínima  com vistas a garantir  a funcionalidade ecológica do trecho de jusante. A
estrutura hidráulica do reservatório conta com uma torre de tomada de água provida de comporta em
três profundidades, nos níveis de água de 735,8 m, 730,8 m e 721,8 m. O nível máximo projetado para
o espelho de água é de 749 m (ARANTES; SILVA; OLIVEIRA, 2015).

O Sistema João Leite é responsável, atualmente, pelo abastecimento público de água de
48% do município de Goiânia, 32% de Trindade e 16% do município de Aparecida de Goiânia e
diante  da  necessidade  de  ampliação  do  sistema  produtor  de  água  idealizou-se  a  construção  da
barragem João Leite (ANA, 2010). O reservatório formado por esse manancial tem como principal



finalidade promover o abastecimento público de água potável para a população de Goiânia e região
metropolitana até o ano de 2040 (PINA, 2013). 

Figura 1 – Mapa de localização do reservatório do ribeirão João Leite.

      Fonte: Elaboração Geógrafa Maria Alcione da Silva (2015).

2.2 Clima e vegetação

O clima na bacia é caracterizado por duas estações distintas: uma chuvosa, corresponden-
do aos meses de outubro a abril em que ocorrem precipitações acima de 100 mm mensais e uma seca
correspondendo aos meses de maio a setembro com precipitação inferior a 50 mm.  O ritmo pluvio-
métrico relaciona-se com a dinâmica atmosférica regional  representada pelas massas intertropicais
(Tropical Atlântica e Equatorial Continental) e extratropical (Polar). 

As  chuvas  são influenciadas,  principalmente  pela  ZCAS  (Zona  de  Convergência  do
Atlântico Sul) que corresponde ao encontro da umidade proveniente das instabilidades de noroeste
(Massa Equatorial Continental) e a Massa Polar Continental. A estiagem é caracterizada pelo domínio
espacial da Massa Tropical Atlântica que gera Estado de estabilidade atmosférica. Possui variações
anômalas atribuídas aos fenômenos ENOS (El Niño e Oscilação Sul) como verificados nos anos de
1977 e 1986, marcados por deficiências hídricas (anos secos) ou nos anos de 1982 e 1985 por exce-
dentes hídricos (anos chuvosos) (SECIMA, 2016). A vegetação da bacia hidrográfica do ribeirão João
Leite é composta predominantemente por Floresta Subcaducifólia e Caducifólia, com ocorrência de
cerrado, cerradão e matas de galeria (BONNET, 2007).

2.3 Ponto de amostragem e coleta de amostras



Foram coletadas amostras de água na camada superficial no ponto intitulado P1 (Figura
2), localizado nas proximidades do barramento, sendo as coordenadas geográficas: 690700 E; 8167711
N, nos anos de 2014 e 2015 (n=24). Por situar-se na parte mais profunda do reservatório, este ponto de
amostragem apresenta a capacidade de integrar as diversas variações na magnitude dos parâmetros. 

As amostras foram armazenadas em frasco de polietileno de 1000 mL,  mantidas sob
refrigeração a aproximadamente 4°C até a execução das análises. As variáveis limnológicas analisadas
foram: nitrogênio total, amônia, nitrato, fósforo total e precipitação. Os métodos utilizados para os
parâmetros de referência seguiram as recomendações do  Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater (APHA, 2012) e os valores obtidos dos parâmetros foram comparados segundo
a Resolução CONAMA Nº357 de 17 de Março de 2005 que enquadra os corpos de água em classes.

Figura 2 – Imagem da localização do ponto de coleta.

2.4 Dados de precipitação

A precipitação foi medida através de pluviômetro tipo Ville de Paris que é um modelo de
uso tradicional no Brasil (KÜCHLER et al.,  2010), instalado em local aberto em área próxima ao
barramento. Os dados foram coletados e registrados diariamente nos períodos de 2014 e 2015. 

2.5 Análises estatísticas

Os dados obtidos foram analisados por meio do método de estatística descritiva e análises
de correlação a fim de se avaliar o grau de relacionamento entre duas variáveis por meio de diagrama
de dispersão (scaterplot) (VIEIRA, 2016).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO



Por meio dos dados coletados foram produzidos os pluviogramas referentes aos anos de
2014  e  de 2015 contendo a  precipitação diária  e  acumulada.  Na  Figura  3 onde  se  apresenta  o
pluviograma referente ao ano de 2014 verificou-se que as chuvas se concentraram, principalmente,
entre novembro e abril com valores de precipitação mensal acima de 100 mm. Os percentuais de
chuva registrados nos referidos meses foram de 8,33; 8,46; 19,90; 16,02; 15,25 e 21,12 da precipitação
anual.  Os meses onde ocorreram os menores valores de precipitação acumulada se estenderam de
maio a setembro. 

Figura 3 – Dados pluviométricos 2014.

Na Tabela 1 observa-se que a precipitação acumulada em 2014 foi de 1.351,79 mm, sen-
do que no mês de dezembro foi registrada a máxima precipitação no valor de 285,50 mm. Não ocorre-
ram chuvas nos meses de maio, junho e agosto. Os valores mínimos foram de 17 mm (mês de julho) e
35,30 mm (mês de setembro). 

Tabela 1 – Dados pluviométricos referentes ao ano de 2014.
Mês Precipitação pluviométrica mensal (mm)
Janeiro 112,55
Fevereiro 114,30
Março 269,04
Abril 216,60
Maio 0,00
Junho 0,00
Julho 17,00
Agosto 0,00
Setembro 35,30
Outubro 95,40
Novembro 206,10
Dezembro 285,50
Precipitação acumulada (mm) 1351,79

Na Tabela 2 observa-se que a precipitação acumulada em 2015 foi de 1069,25 mm, sen-
do que no mês de novembro foi registrada a máxima precipitação no valor de 226,94 mm. No mês de



junho não foi registrada ocorrência de chuva e em julho o valor medido foi de apenas 1,10 mm. Por
meio dos dados obtidos é possível inferir que os meses de junho, julho, agosto e setembro foram os
que apresentaram os menores valores de precipitação.

Tabela 2 – Dados pluviométricos referentes ao ano de 2015.
Mês Precipitação pluviométrica mensal (mm)
Janeiro 61,90
Fevereiro 128,90
Março 209,51
Abril 146,90
Maio 85,10
Junho 0,00
Julho 1,10
Agosto 14,30
Setembro 22,60
Outubro 82,30
Novembro 226,94
Dezembro 89,70
Precipitação acumulada (mm) 1069,25

Na Figura 4 onde se apresenta o pluviograma referente ao ano de 2015 verificou-se que
as chuvas ocorreram de forma mais dispersa ao longo do ano com valores de precipitação menores no
mês de dezembro (89,70 mm) e janeiro (61,90 mm) quando comparados com o ano de 2014. Os
percentuais de chuva registrados nos referidos meses foram de 8,39 e 5,79 da precipitação anual.  Os
meses  onde ocorreram os  menores valores  de  precipitação acumulada se estenderam de junho a
setembro.  Ressalta-se que a precipitação pluviométrica total no ano de 2014 foi de 1.351,79 mm
enquanto que a total do ano de 2015 foi de 1.069,25 mm o que representa um decréscimo de quase
21%.

Figura 4 – Dados pluviométricos 2015.

Observaram-se semelhanças no que tange aos dados coletados e os dados de balanço
hídrico registrados no período de 1961 a 1990, disponibilizado pelo Banco de Dados Climáticos do
Brasil, em que a precipitação total média para o município de Goiânia foi de 1.576 mm/ano e a evapo-



transpiração potencial de 1.159. O balanço hídrico aponta para um déficit hídrico anual de 201 mm,
concentrado principalmente nos meses de maio a agosto. Os excedentes hídricos ocorreram, principal-
mente, em seis meses, destes os maiores excedentes ocorreram em dezembro (150 mm), janeiro (160
mm) e fevereiro (113 mm), durante os meses com maior incidência de chuva. A capacidade de arma-
zenamento apresentou redução nos períodos de estiagem mais intensa (EMBRAPA, 2016).

Santos,  Griebeler  e Oliveira  (2011)  avaliaram a variabilidade espacial  e temporal  da
precipitação pluvial na bacia hidrográfica do ribeirão João Leite e constataram a existência de uma
pequena variabilidade dos índices pluviométricos mensais os quais corresponderam com cerca de 40
mm na fase mais intensa do período chuvoso e a poucos milímetros ao longo dos meses mais secos do
ano.   

As correlações estabelecidas entre a precipitação e concentrações de fósforo, nitrogênio
total, amônia e nitrato estão expressas nas Figuras 5 e 6.

Figura 5 – Relação entre chuvas e concentrações de fósforo total e nitrogênio.

Figura 6 – Relação entre chuvas e concentração de amônia e nitrato.

A correlação entre precipitação e fósforo total  apresentou leve tendência decrescente,
removendo-se os outliers verificou-se que a concentração de fósforo variou entre 0, 103 mg/L a 0,001
mg/L.  Do  mesmo  modo,  a  correlação  entre  precipitação  e  nitrogênio  total  apresentou  tendência
decrescente, com variação entre 0,4045 mg/L e 0,0065 mg/L. Por meio desses dados pode se inferir
que a contribuição da poluição difusa não foi tão relevante para o estabelecimento das concentrações
de nutrientes, os quais com maior probabilidade podem ser de origem autóctone, ou seja, produzidos
dentro do próprio reservatório a partir de processos metabólicos de decomposição da matéria orgânica
(VON SPERLING, 2016).

A correlação entre precipitação e amônia apresentaram uma tendência decrescente com
valor máximo registrado de 1,4 mg/L e mínimo de 0,0044 mg/L e com o nitrato uma tendência
crescente com um valor máximo de 0,2 mg/L e mínimo de 0,0525 mg/L. 



Vidal  e  Neto  ao  estudarem  a  influência  da  precipitação  em  um  reservatório  de
abastecimento público da região metropolitana de Fortaleza encontraram concentrações de fósforo
total entre 0,024 e 0,121 mg/L no período de estiagem e no período de maior precipitação em torno de
0,193 mg/L. Sendo que essas flutuações sazonais sofrem influência direta do uso e ocupação do solo
na região.

Bernardo  et  al.  (2015)  avaliaram  o  aporte  de  nutrientes  (nitrogênio  e  fósforo)  em
reservatório causado por eventos de precipitação. Os resultados obtidos indicaram que os tributários
contribuem com cerca de 50% do fósforo total e de 30% de nitrogênio após eventos de chuvas. 

O estudo das concentrações de fósforo total é fundamental para o entendimento do com-
portamento metabólico de todo o ecossistema aquático uma que vez esta forma de fósforo engloba não
só as formas de fosfato inorgânico como também todo o fosfato orgânico. O fosfato orgânico consiste
no fósforo que se encontra complexado a matéria orgânica. Assim pode-se entender como as formas
de fosfatos são importantes para o conhecimento do comportamento ecológico dos ambientes aquáti-
cos. As determinações de fósforo total e ortofosfato são extremamente necessárias para a avaliação do
grau de produtividade das algas, como também são grandes indicadores do grau de trofia de lagos e re-
servatórios (WETZEL, 2001; ESTEVES, 2011).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados demonstraram uma fraca interação no aporte de nutrientes nos meses de
maior precipitação pluviométrica. Dessa forma, verificou-se que as contribuições oriundas de poluição
difusa  não  foram  significativas  para  o  aumento  das  concentrações  de  nutrientes,  visto  que  o
reservatório  João  Leite  encontra-se  localizado  em  uma  área  que  contempla  duas  unidades  de
conservação  (PEAMP e  PeJol).  Assim,  supõe-se  que a  maior  parte  dos  nutrientes  e  da  matéria
orgânica tenha origem autóctone e não alóctone.
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