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Sediment insertion in water quality and interference in the photosynthetic  
rate of phytoplankton in reservoirs/dams 

 

ABSTRACT The displacement of total sediments to lentic water bodies as, for example, in the weirs/dams, might occur 
due to anthropic or climatic actions, that change the phytoplankton biology dynamics. The objective of this research 
was to perform a quantitative analysis between the sediment’s insertion in water quality and the interference on the 
phytoplankton photosynthesis in weirs/dams. The applied method was the systematic review, with a deductive 
approach from true interpretations. The obtained and analyzed data show that the weirs/dams interfere in water quality 
due to sediment insertion. There were also indications that erosions, siltation, anthropic actions, and weathering, 
promote itself carriage, toxic substances, and heavy metals to water bodies. Ergo, sedimentation is a high degree factor 
of impact on water quality, because it increases the turbidity, hinders the solar incidence, and consequently, interferes 
in negative ways on the primary production of phytoplankton community and the hydrogen potential normality.    
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Introdução 
 

O deslocamento de sedimentos totais para os corpos hídricos lênticos como, por exemplo, nos açudes/barragens, 

pode advir de caráteres climáticos ou antrópicos que altera a dinâmica biológica e geológica desses ambientes. Tais 

mudanças, ocasionam a elevação na taxa sedimentar e da turbidez, com isso, dificulta a recepção da intensidade 

luminosa, e isso influência negativamente na taxa fotossintética planctônica nos corpos d’água, e altera as comunidades 

desses ambientes (Bortoli et al 2018). 

RESUMO O deslocamento de sedimentos totais para os corpos hídricos lênticos como, por exemplo, nos 

açudes/barragens, pode ocorrer por ações antrópicas ou climáticos, que alteram a dinâmica biológica 

fitoplanctônica. O objetivo dessa pesquisa foi efetuar uma análise quantiqualitativa entre a inserção de sedimentos 

na qualidade da água e a interferência na taxa de fotossíntese do fitoplâncton em açudes/barragens. O método 

aplicado foi o de revisão sistemática, com abordagem dedutiva a partir de interpretações verdadeiras. Os dados 

obtidos e analisados indicaram que os açudes/barragens interferem na qualidade da água devido a inserção de 

sedimentos. Houve também a indicação de que as erosões, assoreamentos, ações antrópicas e intemperismos, 

promovem o carreamento deles, substâncias tóxicas e metais pesados, para os corpos hídricos. Logo, a 

sedimentação é um fator com alto grau de impacto sobre a qualidade da água, pois eleva a turbidez, dificulta a 

incidência luminosa, e consequentemente, interfere de forma negativa na produção primaria da comunidade 

fitoplanctônica e na normalidade do potencial hidrogeniônico. 
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Para que não haja esse tipo de ocorrência, é necessário que se mantenha a vegetação marginal, porque isso evita 

impactos severos no solo como a erosão, o carreamento e a deposição de sedimentos no interior dos corpos lênticos, 

com perda da profundidade, bem como das camadas estratificadas de temperatura, logo, a oferta nutricional e 

diversidade biológica diminuem (Pessoa et al 2017).  

Todavia, os desflorestamentos marginais estão ligados de forma direta com os índices pluviométricos, uma vez 

que, devido à ação direta desta variável ambiental, se observa o transporte de fragmentos para as margens principais 

do açude, o que contribui para o assoreamento hídrico, e para a interferência no escoamento do canal no manancial 

(Monteiro et al 2015). 

Em relação a qualidade da água, as anomalias no corpo hídrico, se interliga com o manejo impróprio do solo, a 

exemplo do uso dos sistemas agrícolas, que tem parcela significativa nas contaminações (produtos químicos), por causa 

dos defensivos e fertilizantes que adentram na água por intermédio da velocidade dos ventos e da taxa precipitava 

(Medeiros et al 2016). 

Outro problema causado na qualidade da água, está associado pela grande elevação no volume dos resíduos de 

efluentes domésticos, que causam contaminação das águas, como ocorre em face da impermeabilização do solo sobre 

os açudes/barragens, na qual se eleva a taxa do escoamento superficial. Além desses fatos, a qualidade da água é 

comprometida por variações físico-químicas, a exemplo do Oxigênio dissolvido (OD), Temperatura (°C) e o Potencial 

Hidrogênionico (pH) (Andrade et al 2018). 

Ainda sobre as consequências dos impactos que são originados com a inserção de partículas granulométricas nos 

açudes, atrelado com o índice de qualidade dos corpos hídricos, tem-se a elevação na perda da evapotranspiração a 

partir do solo e de parte da água, que vão influenciar na capacidade acumulativa do açude,  que pode ser fator limitante 

ou estimulante para as espécimes dessas zonas, isso porque a maioria destas, não suporta elevadas modificações de 

temperatura (Barbosa; Santos; Michelan, 2019). 

Logo, em decorrência das variações da temperatura nos açudes/barragens, a comunidade fitoplânctonica, é a 

mais afetada, ela fica exposta diretamente as variações físicas e químicas, como a interferência dos sólidos suspensos 

na interface água- ar, que prejudica na taxa fotossintética. Desse modo, esse espécime é influenciado pela entrada da 

radiação solar ao meio hídrico e aumento da turbidez que consequentemente prejudica a fotossíntese (Ren et al., 2017). 

Para a elevação na concentração da turbidez, isso é ocasionado por sedimentos suspensos, como partículas 

inorgânicas (ex: areia, silte, argila) e detritos orgânicos (restos de plantas), ligados diretamente a produção primaria, 

pois, o fitoplâncton e a base da cadeia alimentar. Logo, a turbidez pode influir nas comunidades biológicas aquáticas 

(Silva et al 2015). 

Dado a importância dos fatores climáticos e antrópicos que intensificam os impactos nos corpos hídricos lênticos, 

esses problemas justificam a realização dessa pesquisa, cujo objetivo consiste em analisar quantiqualitativamente a 

relação entre a inserção de sedimentos totais na qualidade da água e a interferência na taxa de fotossíntese dos 

fitoplânctons em açudes/barragens. 

 

Metodologia 
 

O método utilizado nesta revisão sistemática, foi adaptado a partir do sintetizado por Ravindran e Shankar 

(2015). Nele, os autores afirmam se tratar de uma pesquisa com análise de literaturas que visem a inclusão ao assunto 

proposto, com critérios apropriados na exposição dos resultados e interpretações sustentadas por dados verídicos. 

Nesse estudo, de acordo com pesquisa realizada por Pereira Junior e Pereira (2017), enquadra-se como dedutivo, 

pois, é composto por interpretações verdadeiras: (1) inserção de sedimentos em corpos hídricos lênticos dificulta a taxa 

fotossintética (2) os impactos na qualidade da água alteram a comunidade do fitoplâncton.  

Para a seleção da literatura cientifica, utilizaram-se cinco descritores ambientais: (1) Sedimentos; (2) taxa 

fotossintética; (3) fitoplânctons; (4) açudes; (5) qualidade da água. Eles devem constar no título, resumo, e nas palavras 

chaves, de forma individual ou associados entre si, para isso utilizou-se a análise combinatória e/ou árvore de 

probabilidades, que é usada em arranjos combinatórios para entender o princípio multiplicativo (Garcia 2017). 
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O levantamento dos dados documentais foi realizado a partir de periódicos nacionais e internacionais, indexados, 

com recorte temporal para os últimos quatro anos (2015 – 2019), de modo a selecionar literaturas, cujas informações 

são mais atuais. Quanto as bases para o levantamento de dados, foram usados plataforma digitais: Google Acadêmico, 

Science Eletronic Library (SCIELO) e Coordenação de Pesquisa e Aperfeiçoamento do Ensino Superior (CAPES). 

Após a obtenção dos dados, estes foram tratados estatisticamente com o uso de planilhas eletrônicas contidas 

no software Excel 2013 (Microsoft office, 1975), a fim de uma melhor exposição dos dados. 

Em seguida, efetuou-se a Estatística Descritiva, para o cálculo da frequência absoluta (fi) e relativa (fr, %), de 

modo a verificar o uso dos cinco descritores em três seções (Título, Resumo e Palavras-chave) dos artigos selecionados. 

 

Resultados e Discussão 
 

Seleção da literatura 
 

Para esta seleção, os dados obtidos e analisados indicaram que 23 literaturas cientificas satisfizeram os cinco 

descritores seletivos (Tabela 1). 
 

Tabela 1 Lista das literaturas cientificas selecionadas para a composição da revisão sistemática. 

Ano da  
Publicação 

Autores Título 
Periódico, volume, número e 

páginas. 
2015 Djelita, B.; Nehar, C.; 

Bouzid-lagha, S. 
Mechanisms of eutrophication of Hammam 
Boughrara dam, Algeria: Nutrient inputs and 
dynamics of phytoplankton populations 

Revista Geografia-Ecologia-
Tropical, v.39, n.1, p. 101-118 

2015 Liu, X.; Qian, K.; Chen, 
Y. 

Effects of water level fluctuations on 
phytoplankton in a Chengjiang River floodplain lake 
(Poyang Lake): Implications for dam operations 

Journal of Great Lakes 
Research, v.4, n.4, p.1-10. 

2015 Lucas, F.H.R et al. Variação temporal da comunidade fitoplanctônica 
no reservatório rosário/CE 

Caderno de Cultura e Ciência, 
v.14, n.2, p.1-9 

2015 Marques, A. E. F et al. Avaliação da qualidade microbiológica da água do 
açude Engenheiro Ávidos, Cajazeiras-PB 

Revista Verde (Pombal - PB - 
Brasil) v. 10, n.5, p. 05-08. 

2015 Monteiro, D.R et al. Variabilidade temporal do volume e 
caracterização física e química dos sedimentos do 
açude São José III no Cariri Paraibano 

Revista Verde (Pombal - PB - 
Brasil) v. 10, n.3, p 25 – 30. 
 

2015 Rebouças, J.A. Isótopos estáveis da água e o balanço hídrico em 
açudes 

Revista Principia,  
v,1 n.28.p.59-65 

2015 Silva et al. Elaboração de Isolinhas para Análise Físico-
Química do Açude Castanhão 

XVII Simpósio Brasileiro de 
Sensoriamento Remoto. 

2016 Araújo, G.M.; Lima 
neto, I.E.; Becker, H. 

Isótopos estáveis da água e o balanço hídrico em 
açudes 

Revista AIDIS,  
v.9, n.2, p.212-228. 

2016 Cantalice, J. et al.  
Hydrology and water quality of an underground 
dam in a semiarid watershed 

Academic Journals 
v.11, n.28, p. 2508-2518. 

2016 Cruz, I. F. et al. Changes in river water quality caused by a diversion 
hydropower dam bordering the Pantanal 
floodplain 

Hydrobiologia, v.1, n.768, p. 
223–238. 
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2016 

Medeiros, S.L.S. et al. Avaliação da qualidade de água e sedimento de um 
açude urbano 

XXXV Encontro de Iniciação 
Científica, v.1.n.1, p. 879 

2016 Torquato, A.L. et al. Análise da qualidade das águas do açude velho em 
campina grande/PB 

VII Congresso Brasileiro de 
Gestão Ambiental, v.8, n.7, 
p.1-9. 

2017 Cavalcante, F.C. et al. Variação temporal e espacial da comunidade 
fitoplanctônica do açude Rosário, Lavras da 
Mangabeira-CE  

Caderno de Cultura e Ciência. 
v.16, n.1, P. 110-1018. 

2017 Lopes, J.W.B.; Araújo 
neto, J.R.; Pinheiro, 
E.A.R. 

 
Produção de sedimentos e assoreamento em 
reservatório no semiárido: o caso do açude 
Marengo, Ceará  

Revista Eletrônica do Curso de 
Geografia, v.1, n.24, p.1-16. 

 
2017 

Pessoa, E.K.R. et al. Variações temporais dos parâmetros limnológicos, 
os grupos frequentes e índices biológicos da 
comunidade fitoplanctônica do açude Santa Cruz, 
Rio Grande do Norte, Brasil 

Revista Biota Amazônica, v. 7, 
n. 2, p. 59-64. 

2017 Ren, L. et al. Phytoplankton Index of Biotic Integrity and 
Reference Communities for Barnegat Bay–Little 
Egg Harbor, New Jersey: A Pilot Study 

Journal of Coastal Research, 
v.1, n.78, p. 89-105. 

2018 Andrade, L.R.S. et al. Degradação ambiental no Açude de Bodocongó na 
cidade de Campina Grande, Paraíba 

Revista Verde, v.13, n.1, p. 74 -
83. 

2018 Bartoli, J. et al. Diagnóstico da qualidade da água de açudes 
utilizados na dessedentação animal do Vale do 
Taquari/RS 

Revista Ibero-Americana de 
Ciências Ambientais, v.9 - n.2, 
p.207- 217. 

2018 Labaran, H. B.; 
Gambo, S.; B.; Faisal 
K. S. 

Assessment of Physicochemical Quality 
Parameters of Thomas Dam Water for Irrigation 
Suitability in Kano State, Nigeria 

International Journal of 
Agriculture and Earth Science, 
v. 4, n. 6, p. 7-12. 

2018 Silva, P.M.et al. Composition of the Phytoplankton Community in 
the First Stages of the Quimbo Dam Life Cycle in 
Huila – Colombia 

Contemporary Engineering 
Sciences, v.11, n. 19, p. 907 – 
924. 

2019 Albuquerque, A. M. 
et al. 

Balanço hídrico como ferramenta de 
gerenciamento de recursos hídricos: aplicação na 
área de influência direta do açude Castanhão - CE 

Revista da Casa da Geografia 
de Sobral, v. 21, n. 2, p. 454-
466. 

2019 Barbosa, A.G.; 
Santos, K.M.S.; 
Michelan, D.C.G.S. 

Avaliação da sazonalidade da qualidade da água do 
açude da Macela em Itabaiana/SE 
  

Scientia cum indústria, v. 7, n. 
3, PP. 24 — 31. 

2019 Guo, C. et al. On the cumulative dam impact in the upper 
Changjiang River: Streamflow and sediment load 
changes 

Revista Catena, v. 1 n. 184, 
p.1-13. 

 

Em relação a quantificação e distribuição dos descritores ambientais, os dados indicaram que 

“Açudes/barragens” e “Qualidade da água” foram os assuntos mais empregados nos artigos científicos (Figura 1). 

A análise dos dados obtidos indicou que, das 23 literaturas selecionadas, nove (39,13%) empregaram 

descritores de forma isolada (Albuquerque et al 2019; Andrade et al 2018; Araújo et al 2016; Cruz et al 2016; Labaran 

et al 2018; Lucas et al 2015; Rebouças et al 2015; Ren et al 2017; Silva et al 2015).  

Em relação as seções analisadas, o “Título” apresentou 6 citações (66,66%) para açudes/barragens; 

“fitoplânctons” (2 = 22,22%) e “qualidade da água” (1 = 11,11%). Já na seção “Resumo”, os dados obtidos e analisados 

indicaram que “Açudes/barragens” foi o mais frequente (5 = 55,55 %); “fitoplânctons” (2 = 22,22 %). Quanto a última 
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seção, “Palavras-chaves”: “qualidade da água” esteve contido em cinco (55,55%) literaturas; para “fitoplânctons” e 

“açudes” verificou-se apenas uma (11,11%) de ocorrência.  

 A partir dos dados analisados, o descritor “Açudes/barragens” está associado as quatro variáveis (sedimentos; 

taxa fotossintética; fitoplanctôn e qualidade da água) que impactam os ambientes lênticos. Logo, há uma preocupação 

iminente dos pesquisadores com os impactos nos açudes, pois isso provoca desestabilização no ambiente aquático.  

Quanto à distribuição dos descritores para associação (em dupla), a análise dos dados indicou que houve 

utilização: “fitoplânctons × açudes” (5= 21,73%), como ocorreu em Cavalcante et al (2017) (3; 4); Djelita et al (2015) (3; 

4); Liu Qian e Chen (2015) (3; 4); Pessoa et al (2017) (3; 4); Silva et al (2018) (3; 4); “qualidade da água × açudes” (5= 

21,73%), em  Barbos et al (2019) (5; 4); Bartoli et al (2018) (5; 4); Cantanice et al (2016) ( 5; 4); Marques et al (2015) (5; 

4); Torquato et al (2016) (5; 4).  

Além disso, outros descritores associados “Sedimentos × Açudes” (3= 13,04%) foram identificados em Guo et 

al (2019) (4; 1); Lopes et al (2017) (1; 4); Monteiro et al (2015) (1; 4) ou em trio (1= 4, 34%): Medeiros et al (2016) (5; 1; 

4). 

Figura 1 Valores para frequência relativa (%) quanto a ocorrência individual de descritores em três seções (título, resumo, 

palavras–chave) das   literaturas científicas selecionadas.  

 
 

Inserção de sedimentos em açudes 
 

Para a inserção de sedimentos em açudes, este arrasto acontece principalmente por depósitos em suspensão 

relacionado com aglomerados antrópicos (ex.: construção de barragens), associados ao intemperismo natural que 

impactam no fluxo d’água, além intensificar a carga e composição sedimentologica nestes (Guo et al 2019). 

Mediante as alterações ocorridas, os ecossistemas aquáticos sofrem com conflitos contrários, logo, os impactos 

advindos dos sedimentos nos açudes podem ser desastrosos, pois eles podem vir a conter excesso de nutrientes ou até 

mesmo agrotóxicos, provenientes do arrasto de partículas pela erosão e elevação na taxa precipitava (Monteiro et al 

2015). 

Quanto aos impactos oriundos dos sedimentos, Medeiros et al (2016) realizaram pesquisa no Açude Santo 

Anastácio (CE), e os dados obtidos indicaram que as contaminações por escórias tóxicas, como o crômio (Cr) e cobre 

(Cu), podem ocorrer muitas vezes em áreas superiores a coluna da água, com aumento significativo no percentual dos 

elementos químicos/metais, que afetam os espécimes e os habitat dessas delimitações. 
 

Taxa fotossintética e fitoplânctons 
 

Quando coliga-se a inserção dos sedimentos nos corpos hídricos com a taxa fotossintética, em especial nos 

açudes, se observa que, isso é um fator limitante à comunidade fitoplanctônica, pois a deposição de partículas a água 

torna-se turva o que influi na turbidez e no nível de luminosidade vai diminuir, o que determina a redução na quantidade 
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do grupo de fitoplâncton, uma vez que essa espécime se concentra na camada superior da coluna da água, ela irá 

receber os primeiros impactos causados por essa inserção (Lucas et al 2015; Ren et al 2017).  

Dentre as várias origens desse carreamento de sedimento para o corpo hídrico em análise, tem-se a precipitação 

(PRP), pois em solo desnudo ou desflorestado, esse fato modifica as propriedades físico-químicas e biológicas do meio 

hídrico, e gera uma baixa frequência planctônica no açude, além de tornar o ambiente oligotrófico e limitante aos 

espécimes fotossintetizantes (Pessoa et al 2017; Silva et al 2018). 

Acerca dessa inserção e dos impactos que ela causa, foi efetuado um estudo no município de Rosário (CE), por 

Cavalcante et al (2017). Os autores concluíram que os espécimes foto autotróficas, são importantes na manutenção da 

vida nos ecossistemas aquáticos, quando relacionados sobretudo com a produção primária. 

Já na pesquisa realizada por Andrade et al (2018), no Açude de Bodocongó, os dados por eles obtidos indicaram 

que as ações antrópicas como: intensificação no lançamento de efluentes, resíduos sólidos, lavagem de veículos nas 

margens do açude, contribuem para a degradação das águas dessas zonas e dos corpos hídricos ao derredor. 

Logo, toda a biota aquática tem a sobrevivência e o desenvolvimento (comunidade planctônica) modificados, ou 

seja, se tornam reféns de todo avanço industrial e mineralógico que afetam as demais espécies aquáticas porque a 

oferta nutricional fica deficitária (Bortoli et al 2018; Marques et al 2015) 

 

Açudes e qualidade da água 
 

Para os impactos sobre a qualidade da água, é observado que mediante a inserção de sedimentos nos açudes 

acontece a alteração na qualidade da água e variação de sólidos totais dissolvidos durante a evaporação, essa 

concentração alterna-se com a sazonalidade climática do local (Albuquerque et al 2019; Barbosa et al 2019; Rebouças 

et al 2015). 

Além do mais, os estudos sobre a qualidade da água (Cantalice et al 2016; Labaran et al 2018; Silva et al 2015), 

concluíram que a avaliação dos parâmetros físico-químicos para estimativa dela como, por exemplo, pH, turbidez, 

condutividade elétrica e temperatura, demostra ou não a interferência antrópica, que pode ser causada com o uso dos 

agrotóxicos e metais pesados, ambos carreados associados ou não aos sedimentos para dentro do corpo hídrico.  

Acerca da qualidade da água, Barbosa et al (2019), realizaram uma pesquisa sobre ela no Açude Marcela, em 

Itabaiana (SE), e obtiveram dados que os permitiram concluir que a potabilidade dos padrões para o IQA, decrescem de 

forma significativa, do período seco para o chuvoso, devido à elevação na quantidade de chuva, outra conclusão deles 

foi relacionado ao gerenciamento dos açudes. De acordo com eles, o município não cumpre a Lei Federal 9.433/97, 

porque não garante a quantidade e qualidade delas, nas Classes, I, II e III, nos açudes. 

 

Considerações Finais 
 

Sobre a inserção de sedimentos na qualidade da água, este é o principal fator responsável pela degradação dos 

corpos d’água, que é influenciado, sobretudo pelos fatores antrópicos como, erosões, assoreamento e lixiviação, que 

faz o arraste de partículas sedimentares para os corpos lênticos. As modificações ocorridas no ambiente aquático com 

a inserção sedimentos, afeta principalmente na taxa de fotossíntese, pois, estes fatores elevam a turbidez, dificulta a 

incidência luminosa e desestabiliza a normalidade do potencial hidrogeniônico, o que acarreta alterações na produção 

primaria e na oferta nutricional para a espécime fitoplanctônica nesse ecossistema.  
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